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EL SR. PRESIDENT:

Comença la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per dictaminar
el Projecte de llei número RGE 2668/95, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni.

Abans d'entrar a l'ordre del dia, deman als diputats si hi ha
substitucions.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, Sr. President. Xavier Tejero substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No n'hi ha més?

I.- Elaboració del dictamen del Projecte de llei de
mesures tributàries, administratives i de patrimoni, RGE núm.
2668/95.

Passam idò, al primer punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a
dictaminar el Projecte de llei número RGE 2668/95, de mesures
tributàries, administratives i de patrimoni. No s'han presentat
esmenes al títol del Projecte de llei. Sr. Lletrat, vol fer lectura del
títol del Projecte de llei de l'informe de ponència?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

"Projecte de llei de mesures tributàries, administratives, i de
patrimoni."

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat.

Passarem a la votació del títol del Projecte de llei de l'informe
de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

Vots a favor, 9, vots en contra, cap, abstencions, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda aprovat el títol del Projecte de llei.

A l'article 1 s'hi manté l'esmena número RGE 3094/95,
de supressió de l'article 1, del Grup Parlamentari Socialista.
El Sr. Quetglas té la paraula per fer la defensa de l'esmena.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El text de l'article 1 proposa la
imposició d'una sanció, 30.000 pessetes per rebut, cada
vegada que les companyies elèctriques transfereixin als
consumidors, als ciutadans, l'impost sobre instal•lacions que
afecten al medi ambient. Nosaltres pensam que aquesta és
una disposició de dubtosa legalitat, en contra d'un principi
consagrat per la Llei d'ordenació del sector elèctric, que és
el principi de la unitat de tarifes a tot el territori espanyol.

Per tant, posar un impost de consum elèctric als
ciutadans de les Illes Balears, i la seva repercussió, en
contra de la pròpia idea d'unitat de consum que va en
benefici dels ciutadans de les Illes Balears, significa rompre
un principi bàsic, la unitat de tarifes. És, sense dubte,
desproporcionat i entra dins d'un conflicte legislatiu que
nosaltres ja hem denunciat reiteradament, i estam
convençuts que el Govern es veurà obligat a retirar aquest
impost, perquè entra en coalició amb l'ordenació general del
sector elèctric, que és competència de l'Estat, com és sabut.
El mal disseny d'aquest impost, i les males conseqüències
no s'arreglen empitjorant les coses, que és el que està
intentant fer aquest projecte de llei, i per tant, nosaltres
demanam la seva supressió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Altres intervencions? Sr. Sampol,
té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President.

La Llei de creació de l'impost sobre instal•lacions que
incideixen en el medi ambient va esser aprovada amb el vot
en contra del Grup Nacionalista-PSM. No obstant, és una
llei que està en vigor, és una llei aprovada pel Parlament de
les Illes Balears, i un dels seus articles diu que aquest
impost no podrà repercutir sobre els usuaris de les Illes
Balears. Aleshores, aquest article 1 proposa una mesura
cautelar per evitar la repercussió de l'impost sobre els
usuaris, en compliment de la llei, amb una mesura
dissuasiva, que és una sanció sobre cadascun dels rebuts que
repercuteixin en factura, aquest impost.

Per tant, i sense que serveixi de precedent, ni que el
Grup Parlamentari Popular es faci il•lusions, en aquest cas
votarem en contra de l'esmena del Grup Parlamentari
Socialista.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Jaén, pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Mis primeras palabras, por
esa excepcionalidad que anunciaba el Sr. Sampol, doblemente
tengo que agradecer esa disposición a votar en el artículo y en
contra de la enmienda que antes comentábamos.

La motivación de la enmienda se basa, creo recordar, en dos
aspectos, uno, en que es injusta esa (...), y en que es
desproporcionada la sanción que en el articulado se contiene. Yo
creo que no es momento de discutir este tributo, este impuesto de
instalaciones que inciden sobre el medio ambiente, como bien ha
dicho el portavoz Sr. Sampol, es una ley vigente, y entonces el
Gobierno lo que hace aquí es impedir, o al menos sancionar, que
un tributo de carácter directo como este después repercuta sobre
los consumidores.

Por tanto, a nosotros nos parece que no es injusta, y tampoco
desproporcionada, la sanción que se contempla, ya que son
30.000 pesetas, y creo recordar, mirando la Ley general
tributaria, que las sanciones que en la misma se contemplan por
conductas tipificadas de esta naturaleza, llegan hasta una cuantía
de 150 mil. Por tanto, ni hay desproporción ni hay injusticia. En
consecuencia, votaremos en contra de la enmienda, para
mantener el texto del proyecto que el Gobierno ha remitido a la
cámara. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Quetglas, torn de rèplica, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista no té
por d'estar tot sol defensant el que entenem que són els drets dels
ciutadans de les Illes Balears, en defensa de la Llei d'ordenació
del sector elèctric, perquè aquí crec que s'ha d'introduir una
reflexió important. Hi ha un principi, el principi de la unitat de
tarifes, que si es romp els grans perjudicats serem els ciutadans
de les Illes Balears. I això ha de quedar ben clar, són els
ciutadans el que queden... per què? perquè la producció elèctrica
a les Illes Balears és indubtablement més cara que a qualsevol
altre punt del territori. Per tant, la Llei d'ordenació del sector
elèctric és una llei que proclamant la unitat de tarifes està
defensant directament els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears. Aquesta ruptura de la unitat de tarifes, és una ruptura, i
ho afirm tan rotundament perquè la Llei d'ordenació del sector
elèctric autoritza explícitament a les companyies elèctriques a
traslladar els imposts autonòmics al rebut. És una autorització
que emana de l'ordenació del sector elèctric, derivada del
principi d'unitat tarifes, que també deriva de la necessitat de
compensar la producció d'electricitat en distints costos a un
territori o a un altre.

En conseqüència, és cert que la Llei d'impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient és una llei
vigent d'aquest parlament, però entra en contradicció amb
una llei d'ordenació del sector elèctric, que pot dur
conseqüències molt negatives, que en definitiva no són per
al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
són negatives per als seus ciutadans. Per això, nosaltres
mantenim la defensa de l'esmena, i la retirada de l'impost.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros también
defendemos a los consumidores y a los ciudadanos de estas
islas, parece ser que con posturas distintas, los dos
defendemos (...) posturas contradictorias. Yo no repito los
argumentos antes expuestos, tendremos ocasión
seguramente de entrar con más detalle en otros debates, y
dado que el tiempo apremia, y todavía estamos en
circunstancias de mente muy fresca y clara, nos parece que
tenemos todo el debate, que podemos continuar, y por tanto
no añadiré nada nuevo en esta intervención a lo que ya he
dicho anteriormente. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat passarem a la votació
de l'esmena 3094/95, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resulta de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. En caràcter previ voldria rectificar el
resultat de la votació anterior, m'he equivocat. El resultat
del títol al projecte de llei ha estat: vots a favor, 9, vots en
contra, cap, abstencions, 7, atès que la diputada representant
del Grup Parlamentari Mixt no és present en la sala.

El resultat d'aquesta votació, de l'esmena 3094, ha estat:
vots a favor, 4, vots en contra, 12, abstencions, cap.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena 3094/95.

I passam a la votació de l'article 1 de l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que voten a favor de l'article 1...

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, article 1...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, llegeixi, per favor.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

"Article 1. Títol I, normes que afecten el règim tributari.
Article 1. S'afegeix un nou apartat a l'article 5 de la Llei 12/91,
de 20 de desembre, reguladora de l'impost sobre instal•lacions
que incideixin en el medi ambient, el qual quedarà redactat en els
termes següents: 3. la repercussió tributària de l'impost,
realitzada pel subjecte passiu, separadament en factura, serà
qualificada d'infracció simple i sancionada amb multa de 30.000
pessetes per cada factura o document anàleg en què s'hi consigni
la repercussió indeguda de l'impost".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Votació de l'article 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, el resultat de la votació de l'article 1 ha estat:
vots a favor, 12, vots en contra, 4, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 1 de l'informe de ponència.

A l'article 2 no s'han presentat esmenes. Sr. Lletrat, vol fer
lectura de l'article 2.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

"Article 2. A partir de la vigència d'aquesta llei estan exempts
de pagament de taxes els reconeixements, els informes o les
certificacions que es realitzin o s'expedeixin per la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social a persones
afectades de disminucions físiques i a les majors de 65 anys,
per a l'obtenció o renovació dels permisos de conduir".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Votació de l'article 2 de l'informe de
ponència.

Vots a favor? Entenc que queda aprovat per unanimitat.

Passarem a l'article 3, amb l'esmena núm. RGE 3095/95
de supressió total de l'article 3 del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula per la defensa de
l'esmena 3095/95.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La tècnica de dur la Llei de
pressupostos amb una Llei de mesures tributàries i de gestió
pressupostària d'acompanyament deriva del fet que el
Tribunal Constitucional va dictaminar que la Llei de
pressupostos no podia contenir una quantitat de coses, tant
de l'Estat com de les comunitats autònomes, que la
convertien en una llei que en llenguatge col•loquial es
coneixia amb el nom de llei tramvia, on es penjaven totes
aquelles coses que els distints departaments ministerials
volien penjar, però els feia mandra o era dificultós fer un
projecte de llei específic. Aquest vici que contenia la Llei de
pressupostos ara es trasllada a aquesta llei, una llei de
mesures tributàries i de gestió que hauria d'acompanyar a la
llei de pressupost, hauria d'esser estrictament això. Aquí
s'aprofita per fer modificacions profundes d'altres lleis, en
concret, modificacions severes, profundes, de la Llei de
funció pública, que nosaltres pensam absolutament
inadequades. Entre altres coses, perquè la Llei de funció
pública és una llei que va sortir d'aquest parlament amb un
elevat grau de consens, aprovada pràcticament per
unanimitat, i retocar-la, i començar a introduir canvis
parcials, com s'està fent també amb altres, com la Llei de
finances, no ho trobam, de cap manera, avantatjós. M'he
permès fer aquest preàmbul de caràcter general perquè això
argumenta moltes de les esmenes de supressió que nosaltres
plantejam i així ja donaré aquest argument per exposat a
totes elles.

En concret, aquesta modifica la Llei de funció pública
atorgant al conseller de la funció pública la capacitat de
resoldre sobre sol•licitud de reconeixement de
compatibilitats, previ informe favorable de la conselleria
respectiva. Nosaltres, insisteix, creim que això és propi d'un
tractament legislatiu específic, que és el que exposam a la
motivació de la norma, i per tant, proposam la retirada
d'aquest text. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Intervencions?

Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que, amb les
modificacions que s'han produït en tramitacions pressupostàries
d'anys anteriors, més una vegada aprovada la llei d'enguany i la
Llei de pressuposts, algunes lleis ja no són pràcticament
reconeixedores. Aquí tenim la Llei de funció pública, i la veritat,
ja fa una temporada que quan la consultam no sabem si l'article
escrit en aquest compendi legislatiu és el correcte o no. De fet,
crec que tenim algun tipus d'esmena que proposa una nova
elaboració, una refosa de tota la legislació, especialment en
matèria de funció pública, perquè no sabem a que ens hem
d'atendre. Per tant, consideram que aquesta pràctica que s'ha
introduït, no només aquí sinó també al Congrés de Diputats, amb
aquestes lleis d'acompanyament, i en el mateix text articulat de
les lleis de pressuposts, de modificar lleis bàsiques, com és la
Llei de la funció pública, és una pràctica errònia, distorsionadora,
i que s'hauria de suprimir de la pràctica parlamentària. Votarem
a favor d'aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, el Tribunal
Constitucional el año 94, a mediados de año, no recuerdo el mes,
dictó una sentencia cuyo fallo, y la exposición y los fundamentos
jurídicos de la sentencia, dejaban claro la práctica abusiva del
Estado, no hacia ninguna referencia a comunidades autónomas,
era contra el Estado, tenía que quedar claro que era contra los
presupuestos generales del Estado, de esa práctica que
curiosamente se ha denominado tranvía, y que en otros
ambientes es conocida como ómnibus, por similitud a las
encuestas ómnibus dónde con un carácter general de un marco
establecido todo el mundo se suma a lo que tiene que pedir. Es
verdad que a raíz de eso, tanto el Gobierno de la nación como
otras comunidades autónomas en sus propios presupuestos, han
tenido que olvidar ese instrumento, (...) por esa sanción del
Tribunal Constitucional, y han acudido a las leyes de
acompañamiento que, de una u otra forma, regulan materias que
no tienen carácter económico, porque los presupuestos del
Estado pueden modificar leyes cuyo contenido sea económico,
esa es la sentencia, creo recordar, del Tribunal Constitucional.

Por tanto, a nosotros nos parece, primera cuestión, que
la modificación que se propone es razonable, y diré porque,
porque no se contempla (...) función pública. Un caso
concreto de incompatibilidad, de personal que preste sus
servicios en empresas y organismos públicos, no se sabe
quien lo tiene que resolver, no figura en el apartado h). Por
tanto, yo tengo que decirles que esta modificación del
apartado h) es una modificación por adición, porque dice lo
mismo. No se modifica lo que ya dice el artículo 17,
apartado h), salvo por esa adición que dice que también la
incompatibilidad (...) el conseller previo el informe de los
servicios de inspección. Creo que no es una modificación de
carácter substancial, sino una modificación accidental, que
es necesario que se recoja. 

En segundo lugar, es verdad que estas leyes de
acompañamiento son un cajón de sastre. Es verdad, porque
están para eso. Si el instrumento que se empleaba no resultó
ser adecuado, este instrumento de acompañamiento está
para esto. Yo no quiero referirme a otras administraciones,
a la administración del Estado, porque a través de la última,
del año 94, el 28 de diciembre, aparece publicado en el
BOE, hasta la modificación por ley de acompañamiento del
Estatuto de los Trabajadores, ni más ni menos que una ley
que tiene carácter orgánico. Entonces yo creo que es posible
que estas cosas se puedan modificar.

Yo le rogaría, al menos en este apartado en particular, no
una posición frontal (...) reconozca, y en las otras, que
también van en ese mismo contenido, pues hacer la
supresión de los mismos, por las mismas razones, también
nos opondremos, porque si no se regula ahí, no hay otra
posibilidad, en este momento, de hacerlo. Por tanto,
votaremos en contra de todas estas enmiendas que piden la
supresión parcial, creo recordar, y a veces total de la ley de
acompañamiento. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passarem a la votació de l'esmena 3095/95 del Grup
Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'esmena?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 8, vots en contra, 9, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 3095/95.
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Sr. Lletrat, vol fer lectura de l'article 3 de l'informe de la
ponència?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

"Títol II, normes que afecten el règim de la Funció Pública.
Article 3. Es modifica l'article 17.2.h) de la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, el qual quedarà redactat en els termes següents: "h)
Resoldre sobre sol•licituds de reconeixement de compatibilitats,
previ informe favorable de la conselleria respectiva i, si escau, a
l'efecte del que preveu la Llei 53/1984, 26 de desembre, sobre
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas, resoldre sobre sol•licituds de reconeixement de
compatibilitats del personal al servei dels organismes, ens i
empreses públiques de la Comunitat Autònoma, previ informe
d'aquestes i de la Inspecció de Serveis".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Passam a la votació de l'article 3 de
l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació.

EL SR LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 9, vots en contra, 7, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, aprovat l'article 3 de l'informe de ponència.

Passam a l'article 4, s'hi mantenen les següents esmenes:
3096/95, de supressió total de l'article 4 del Grup Parlamentari
Socialista, i 3077/95 de supressió del segon paràgraf de l'article
4 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Per defensar l'esmena 3096/95, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La don per defensada amb els
mateixos arguments que els empleats per a l'esmena 3095.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Passam a la defensa de l'esmena 3077/95 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. A part dels reiterats arguments
sobre la modificació d'una llei bàsica com és la Llei de la
funció pública a l'actual sistema, en aquest cas proposam la
supressió del paràgraf 2 de l'article 69.2, és dir, el 69.2 dins
l'article 4, que diu textualment quan es regulen les
comissions de servei afegeix excepcionalment un cop
transcorregut els dos anys, i en aquells casos que aquesta
col•laboració tècnica segueixi essent especialment
necessària, a proposta del Conseller de la Funció Pública, i
mitjançant acord del Consell de govern, es podrà prorrogar
pel temps que aquest estableixi".

És a dir, que les comissions de serveis dels funcionaris,
que són una mesura, dins la Llei de la funció pública,
extraordinària per cobrir excepcionalment determinats llocs
de feina, tenien una limitació als dos anys. És a dir que
aquesta excepció encara la reconeix més la pròpia llei de
funció pública establint un termini màxim de dos anys,
perquè un lloc sigui cobert per comissió de serveis i no sigui
cobert definitivament. Eliminant aquesta clàusula
d'excepcionalitat dels dos anys, significa que es podran
cobrir determinats llocs de feina en comissió de servei per
temps indefinit. Efectivament, això ens pareix totalment
inadmissible, molt més sense haver consultat els sindicats.
Aquesta llei, com ha dit abans el Sr. Quetglas, va esser
aprovada pràcticament per unanimitat de les forces
polítiques,  negociada i consensuada amb els sindicats que
no han estat convocats per aquesta modificació. Per tant, ens
pareix una introducció totalment injustificada, aquesta
supressió del termini dels dos anys, i a part de considerar el
procediment equivocat, també esmenam aquesta qüestió
concreta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Respecte a aquest tema, voldria fer constar la posició
d'Esquerra Unida, en el sentit que la modificació proposta
per a la Llei de la funció pública ens sembla particularment
greu. És a dir, es permet passar a definitiva una situació que,
no només perquè ho digui la llei, sinó que per lògica ha
d'esser de caràcter excepcional, i això introdueix un element
molt perillós d'arbitrarietat en l'administració de la funció
pública, permet premiar i permet castigar a funcionaris per
part de l'administració autonòmica, del Govern autonòmic,
d'una manera arbitrària. Volem fer constar que això no
afecta a un nombre petit de funcionaris, afecta a una part
important de funcionaris d'aquesta comunitat, i per tant això
li dóna encara més gravetat a aquest ús, fins ara ja abusiu,
per aquesta qüestió quantitativa del nombre de funcionaris
afectats dels serveis especials, però que encara té una
dimensió qualitativament més greu si li donam un caràcter
indefinit en el temps.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Respecto a las enmiendas de
supresión del Grupo Parlamentario Socialista, doy por
reproducidas mis palabras de la anterior intervención, porque los
argumentos son los mismos.

Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario
Nacionalista-PSM, la 3077, comprendo que desde la oposición
existan estas cautelas, es normal que la mente de los diputados
que están en la oposición puedan pensar que esto pueda ser una
vía que se generalice i que no por tiempo indefinido sino por
tiempo indeterminado personas pasan a prestar servicios en
puestos concretos. Yo creo que la redacción tiene unas cautelas
esenciales, la primera es que dice "excepcionalmente", es decir,
que no será un procedimiento que se aplicará con carácter
general para todos ni siempre, en segundo lugar, dice
"especialmente necesaria", que la colaboración sea
esencialmente necesaria, y en tercer lugar los remite al Consejo
de gobierno. Yo creo que una propuesta de esta naturaleza llegue
hasta el ejecutivo no significará que un conseller, o un director
general, con facultades delegadas pueda hacer comisiones de
servicio a criterio de ojo de cubero.

Yo no le quiero hablar de otras administraciones, y mucho
menos de mi caso particular. Pero sí puedo decir que compañeros
de un servicio, al cual yo estoy adscrito, han permanecido más
de 5 años en comisión de servicios, porque en circunstancias
concretas de servicios especiales, o en otras circunstancias en las
cuales ha sido necesario cubrir esa plaza..., eso se ha hecho en el
Ministerio de Educación y Ciencia, no ha sido general, ha sido
excepcional, en casos muy concretos, creo que se pueden contar
con los dedos de la mano (...) y aquí podría pasar más o menos
lo mismo. Por tanto, a mi me parece que la redacción es correcta,
aunque, repito, comprendo las cautelas que se expresan desde la
oposición. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Acabat el debat d'aquestes esmenes anam a procedir a la
votació. En primer lloc votarem l'esmena 3096/95 del Grup
Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 7, vots en contra, 9, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 3096/95.

A continuació passam a la votació de l'esmena 3077/95
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'esmena? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor 7, vots en contra, 9, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. També queda rebutjada l'esmena 3077/95 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Sr. Lletrat, vol fer lectura de l'article 4 de l'informe de
ponència?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

"Article 4. Es modifica l'article 69 de la Llei 2/1989, de
22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el qual quedarà redactat en
els termes següents:

Article 69.1.- Es troben en situació de servei actiu els
funcionaris que ocupin una plaça inclosa en la relació de
llocs de treball, tant si la compleixen amb caràcter definitiu
com si ho fan a títol provisional o en comissió de serveis.

2.- Les comissions de serveis a la mateixa administració
autonòmica tendran sempre caràcter temporal i no podran
tenir una durada superior a dos anys. Això serà únicament
possible quan, per raons del servei, sigui necessària la
col•laboració de persones amb condicions professionals de
preparació tècnica especials.
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Excepcionalment, un cop transcorreguts els dos anys, i en
aquells casos en què aquesta col•laboració tècnica continuï
essent especialment necessària, a proposta del Conseller de la
Funció Pública i mitjançant acord de Consell de Govern es podrà
prorrogar pel temps que aquest estableixi.

3.- La comissió de serveis es podrà declarar en caràcter
forçós, sense perjudici del que disposa l'article 82.b) d'aquesta
llei, quan, esgotada la via de l'article 52, un lloc de treball
declarat desert per concurs sigui de proveïment urgent i no hi
hagi funcionaris que desitgin ocupar-lo voluntàriament.

En aquest cas, s'ha de destinar la situació indicada al
funcionari que, reunint els requisits necessaris per cobrir-lo,
presti serveis a la mateixa localitat o illa de residència del lloc de
treball a cobrir. En aquest cas, o en el cas que no hi hagi aquesta
possibilitat, el cobrirà el funcionari que compti amb menys
càrregues familiars, antiguitat i altres requisits que
reglamentàriament es determinin.

Igualment, també es podrà declarar la comissió de serveis
amb caràcter forçós, mitjançant acord de Consell de Govern quan
hi hagi una plaça vacant o el titular de la qual estigui en situació
de serveis especials i no hi hagi funcionaris del mateix cos i/o
escala que puguin cobrir aquest lloc de treball, el proveïment del
qual s'estimi urgent o necessari per al servei per part de la
conselleria on es trobi adscrit orgànicament. En aquest cas,
bastarà que el funcionari que hagi d'ocupar la plaça en comissió
de servei forçosa pertanyi al mateix grup de funcionaris en el
qual es trobi classificat el lloc de treball de referència i tengui la
titulació adequada per al treball que hagi de realitzar.

En tots els casos, es respectaran el grau personal i les
condicions retributives més favorables de que gaudia, si n'era el
cas. L'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears estarà obligada a anunciar el lloc desert en tots els
concursos que convoqui i, si no es cobrís, l'ha de proveir a la
primera convocatòria d'accés a la funció pública.

4.- Si la comissió de serveis era forçosa i suposava un canvi
de localitat de residència, això donarà lloc a la indemnització que
correspongui reglamentàriament."

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat.

Passam a votació de l'article 4 tal com ha estat llegit pel Sr.
Lletrat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 4?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació de l'article 4 ha
estat: vots a favor, 9, vots en contra, 7, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat, per tant, l'article 4 de l'informe de
ponència.

A l'article 5 s'hi manté l'esmena número RGE 3097/95
de supressió total de l'article 5, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. A part de la confusió
terminològica d'aquesta esmena, que la fa pràcticament
inaplicable a la realitat, perquè diu que "els funcionaris que
passen a exercir un lloc de treball de serveis generals de la
presidència" i serveis generals de la presidència és un
concepte de programa, no és una unitat orgànica
d'adscripció de funcionaris, els funcionaris no s'adscriuen a
programes, s'adscriuen a unitats orgàniques,
independentment d'aquesta confusió crec que la nostra
oposició a l'esmena es basa en els mateixos arguments
exposats per l'esmena 3095 i els donam per reproduïts.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Malgrat que ens passàs per alt
aquest article 5, estudiant amb més profunditat i cercant
motivacions per votar a favor d'aquesta esmena, n'hem
trobat algunes més que les argumentades pel Grup
Socialista. Per començar, creim que l'article 73 de la Llei de
funció pública reprodueix un article bàsic de la Llei 30/84,
d'una llei bàsica estatal. Per tant, creim poder afirmar que
aquesta modificació que es proposa de la Llei de funció
pública podria esser il•legal com ja ho va esser l'afagit d'un
nou supòsit l'any passat. L'article 73 de la Llei de funció
pública regula la situació de serveis especials, perfectament
reglada i destinada a càrrecs públics, diputats, senadors,
personal del Tribunal Constitucional, Tribunal adscrit al
Defensor del Poble, representants sindicals, ara, afegir un
supòsit de serveis especials a un personal que es designa a
dit per un gabinet de presidència, no sabem amb quines
motivacions es crea, ens pareix més que irregular, il•legal.
Per tant, hem fet aquesta afirmació perquè consti al Diari de
Sessions, i per si en el futur hi ha possibles impugnacions a
aquesta llei. Crec que hi ha una situació perquè hi ha un
gabinet d'aquestes característiques, hi ha una situació
prevista a la legislació que es la de personal eventual de
lliure designació, i crec que si el president vol comptar amb
un personal de confiança al seu entorn pot crear aquestes
places de lliure designació amb caràcter eventual, però no
forçar una llei bàsica estatal, com és l'article 73, que
pràcticament reprodueix  la Llei 30/84. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Estaba intentando localizar
el artículo 29.2,g), servicios especiales de la Ley 30/84,
modificada por un (...) del Tribunal Constitucional, por la Ley
23/88, que dejó 5 preceptos de los muy pocos que tenía,
afectados..., la ley 30/84.

Hemos dicho en más de una ocasión que no es nuestra ley,
que no nos gusta, que no ha sido un ley de (...) urgentes, ni ha
reformado la administración pública. En fin, no es la crítica
ahora de esa normativa, porque no viene al caso. Pero, sí tengo
que decir que intentaba localizar lo que son preceptos básicos y
si el Sr. Presidente lo permite, aunque en el debate no es normal
solicitar un receso de esta naturaleza, si quiero, por la precaución
que el portavoz Sr. Sampol ha expresado, y si lleva razón de que
es un precepto básico, quiere decir que la Comunidad Autónoma
no puede regular, los preceptos básicos que son de obligado
cumplimiento. Pero bueno, si me lo permite, podemos mirarlo.

Yo lo que quiero decirles es que con independencia de eso, en
la ley actualmente ya viene alguna regulación en el apartado h)
que decía "cuando presten servicios en los gabinetes de la
presidencia del Gobierno, de los ministros y de los secretarios de
Estado y no opten por (...) en la situación de servicios activo en
la administración de origen." Es una aplicación de carácter
similar a este precepto, el artículo h), y si el Sr. Presidente
permite, como antes decía, ese receso, podríamos consultar con
detenimiento lo que son preceptos básicos y sobre esto
argumentar nuestro voto, que en principio es contrario porque
nos parece que puede haber una regulación autonómica de
Función Pública, sin perjuicio de los (...) básicos (...)
cumplimiento.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Jaén. Té vostè dos minuts de recés per buscar si és o
no un principi bàsic.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió durant dos minuts.

Recomença la sessió. Sr. Jaén, té l'ús de la paraula, i no sé si
s'ha aclarit...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

... sobre si és o no principi bàsic. Pot seguir fent ús de la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Habiendo intentado localizar dichos preceptos y a raíz de
que es una ley que hemos estudiado con detenimiento
sufrido y padecido y asesorado a personas en circunstancias
varias, consideramos que entendemos la ley, que la
conocemos, y que dicho precepto, aunque pudiera ser
básico, la regulación que se hace en lo que presenta el
Gobierno, al no ser contrario con lo que ahí se dice, pues,
por tanto, no va en contra del precepto básico. En
consecuencia, nos parece que es razonable que se mantenga
así, sin perjuicio que después, en el pleno, sobre el tema de
servicios generales podamos discutir, bien es verdad, que
las personas se adscriben a organismos y a servicios,
secciones y negociados. Pero también es verdad que todo
programa presupuestario contiene lo que (...) personales, y
los medios personales se especifican siempre las plazas que
haya.

Por tanto, en principio, votaremos en contra de esas
enmiendas, sin perjuicio, repito, de que podamos encontrar
alguna solución, si es que lo consideramos conveniente, a la
salvedad que hacía el Sr. Quetglas. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passam a la votació de l'esmena 3097/95, del Grup
Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'esmena?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Vots a favor, 8, vots en contra 9,
abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 3097/95.
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Sr. Lletrat, vol donar lectura a l'article 5 de l'informe de
ponència?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

"Article 5. S'afageix una nova lletra, la "l", a l'apartat 1 de
l'article 73 de la Llei 2/1989, de 22 del febrer, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual
quedarà redactat en els termes següents:

l) Quan passin a exercir, mitjançant convocatòria pública, un
lloc de treball dels de serveis generals de la Presidència del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el
proveïment del qual sigui el de lliure designació a la relació de
llocs de treball"

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Anam a procedir a la votació de l'article
5 de l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació de l'article 5 ha
estat: vots a favor, 9, vots en contra, 8, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 5 de l'informe de ponència.

Als articles 6 i 7 no s'hi mantenen esmenes. Sr. Jaén...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Respecto al artículo 7, y aún
a riesgo de que se me interprete como que estoy intentando
dilatar la comisión, sí que preferiría un receso porque hay una
enmienda que quiero presentar in voce y comentarla con los
portavoces de los otros grupos parlamentarios. Pediría un receso
de tres minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, demana la paraula?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, deman la paraula per una qüestió d'ordre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, digui.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Nosaltres tenim una esmena, la 3018, que crec que no
està ben col•locada perquè fa referència a temes de
funcionaris i hauria d'estar dins el títol II, i s'ha col•locat
dins el títol III, per ventura convendria debatre-la abans de
tancar el títol II.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, és la 3098, per esser exactes, i com es tract
de l'addició a nou article, en el seu moment discutirem..., si
s'aprovara l'esmena es col•locaria on pertoqui, (...)

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Ho deia només a efectes de debat.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Ha demanat un recés?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Tres minuts.

S'ha presentat una esmena in voce, que en cas que
s'acceptàs passaria esser un apartat de l'article 7, deman als
distints grups parlamentaris si accepten l'esmena a tràmit.
S'accepta a tràmit? Sí? 

Llavors passam a votació de l'esmena in voce presentada
pel Grup Parlamentari del Partit Popular que en cas d'esser
aprovada passarà a constituir un apartat c) de l'article 7.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
presenta in voce?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. L'esmena in voce ha resultat aprovada
per 9 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Queda aprovada l'esmena in voce que
acabam de votar.

Sr. Lletrat, vol procedir a la lectura dels articles 6 i 7, inclosa
l'esmena que hem aprovat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

"Títol III, el patrimoni: normes especials per a determinats
béns i drets.

Article 6. S'afageixen a l'article 54 de la Llei 11/1990, de 17
d'octubre, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, els paràgrafs següents:

El procediment per a l'alineació de quotes, participacions o
accions de titularitat directa de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en societats constituïdes, d'acord amb el dret civil
o mercantil, s'ajustarà als criteris següents:

1) Si els títols que es tracten d'alienar cotitzen a algun mercat
de valors, la seva alineació es realitzarà de conformitat amb el
que disposa la llei 24/1988, de 28 de juliol, reguladora del
mercado de valores i les seves disposicions concordants.

 2) Si els títols que s'han d'alienar no cotitzen en cap mercat
de valors s'alienaran mitjançant el procediment de concurs, a
aquest efecte serà supletori en allò que li resulti aplicable
l'establert pel concurs com a procediment d'adjudicació i
contractes en la Llei 13/1995, de 28 maig, de contrato de las
administraciones públicas, així com la normativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que, si escau, la desplegui o
completi.

3.- Si concorren els requisits exigits per la llei 5/1995, de 23
de març, de régimen jurídico de enajenación de participaciones
públicas en determinadas empresas, serà d'aplicació el contingut
d'aquesta que resulti exclusiu o bàsic"

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies,...

EL SR. LLETRAT:

Article 7, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, l'article 7.

EL SR. LLETRAT:

"Es modifica l'annex de la Llei 7/1986, de 19 de
novembre, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, pel que fa a l'apartat IV, de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, on es creen les taxes corresponents i
s'hi afegeixen els conceptes següents:

6.17.- Pels serveis facultatius veterinaris relacionats amb
la intervenció i fiscalització de moviment d'entrada de
bestiar a la Comunitat Autònoma amb l'objecte de prevenir
la propagació d'epizoòties i zoonosi difusibles i garantir la
protecció dels animals durant el transport, s'aplicarà la suma
de les tarifes següents, tarifa fixa, per cada acta de control
aixecada 2.500 pessetes, tarifa variable, bestiar major 100
pessetes cap, bestiar menor 25 pessetes cap, aus de corral 5
pessetes cap, i altres espècies 20 pessetes cap.

6.18.- Per la inspecció, revisió de la documentació i
identificació d'animals vius a destinació s'aplicarà la suma
de les tarifes següents: tarifa fixa, per cada acta de control
aixecada, 2.500 pessetes, tarifa variable, bestiar major 100
pessetes cap, bestiar menor 25 pessetes cap, i aus de corral
5 pessetes cap.

6.19.- Pels serveis facultatius relacionats amb la
intervenció i fiscalització del moviment d'entrada de
vegetals i productes vegetals a la Comunitat Autònoma,
amb l'objecte de prevenir la propagació d'organismes nocius
per als vegetals i productes vegetals s'aplicarà la suma de les
tarifes següents, tarifa fixa per cada acta de control
fitosanitària aixecada 2.500 pessetes, tarifa variable, 2
pessetes quilogram.

6.20.- Pels serveis facultatiu relacionats amb els controls
fitosanitaris de determinats vegetals, productes vegetals, o
altres objectes, quan a un o diversos organismes nocius com
també els controls dels documents corresponents a
l'obligació dels productors, dels comerciants i dels
importadors, d'inscriure a un registre oficial, s'aplicarà en
aquest cas la suma de les tarifes següents, tarifa fixa, per
cada acta de control fitosanitària aixecada, 4.500 pessetes,
tarifa...

EL SR. PRESIDENT:

Fixa.

EL SR. LLETRAT:

Fixa? Perdoni, Sr. President. Tarifa fixa?

EL SR. PRESIDENT:

Aquí diu fixa, tarifa fixa.
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EL SR. LLETRAT:

Tal vegada, la lectura correcta és que sols hi ha una tarifa
fixa, no?

Perdó, tarifa fixa per a control fitosanitari per cada acta
aixecada, 4.500 pessetes, tarifa fixa per a control de documents,
per cada acta aixecada, 4.500 pessetes, tarifa variable per
ambdós supòsits en funció del producte vegetal, organisme que
s'hagi d'inspeccionar d'acord amb el reial decret 2071/93, de 26
de novembre de medidas de protección contra la introducción y
difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así
como para la exportación y tránsito hacia países terceros, anàlisi,
7.500 pessetes, anàlisi de laboratori positiu, segons vegetal
patogen."

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Passam a la votació dels articles 6 i 7.

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels articles 6
i 7?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Vots a favor, 9, vots en contra, cap,
abstencions, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats, per tant, els article 6 i 7 de l'informe de
ponència.

Es manté l'esmena número RGE 3098/98 del Grup
Parlamentari Socialista, la qual proposa l'addició d'un nou article.
Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És un nou article el qual diu "els
funcionaris eventuals assessors tendran, com a mínim, la
dedicació i horari dels funcionaris de carrera, i el mateix regim
d'incompatibilitats dels alts càrrecs."

Potser és una esmena lleugerament contradictòria amb la
postura mantinguda pel Grup Parlamentari Socialista sobre la
introducció d'articles relatius a modificació de la Llei de la
funció pública, però és una esmena presentada davant la
possibilitat que les nostres esmenes de supressió no fossin
acceptades. Per tant, posats a regular aspectes que no estan
regulats per la Llei de la funció pública de la Comunitat
Autònoma, nosaltres consideram adient introduir aquest nou
article, que es defensa amb els seus propis termes. És a dir, els
funcionaris eventuals, assessors, anomenats com a càrrecs de
confiança a les distintes conselleries, o a la presidència del
Govern, compleixin un horari igual al del funcionaris, i tenguin
un règim d'incompatibilitats igual al dels alts càrrecs, i queda
justificat amb els seus propis termes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Lleva razón el Sr.
Quetglas en lo que acaba de exponer, lo que pasa es que eso
ya está regulado, en el sentido que él está proponiendo, hay
un decreto del año 95 que ya regula la dedicación horaria y
las incompatibilidades. Por tanto, creo que es innecesaria.
No es que lo crea, con toda seguridad es innecesaria, porque
ya está regulado lo que se pide por el Grupo Socialista.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Comprovarem les afirmacions
que diu el Sr. Jaén, i si és així retirarem l'esmena (...)
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Entenc que queda retirada l'esmena?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No, no, no queda retirada, comprovarem el que diu el Sr.
Jaén i si és així la retirarem de cara al plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passarem a la votació de l'esmena 3098/98, de
proposta d'addició d'un nou article.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'esmena?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Vots a favor, 6, vots en contra, 9,
abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena 3098/98.

A la Disposició addicional primera s'hi manté l'esmena
3099/95, de supressió total de la disposició addicional primera,
del Grup Parlamentari Socialista. Per la seva defensa té la
paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena està justificada, hi ha
una doble motivació, en primer lloc perquè deim que el Govern
no necessita autoritzacions per presentar projectes de llei. El text
original deia "el Govern podrà presentar abans de l'1 de gener, un
projecte de llei de creació d'una taxa...", trobàvem innecessària
una esmena del Partit Popular, presentada transaccionalment amb
una altra, que també demanava esser retirada, ha canviat aquesta
primera part de la motivació. Això ens va dur a plantejar si
retiràvem l'esmena, però després d'una reflexió hem pensat que
no la retiram, perquè el contingut de la disposició és així mateix
important, i entenem que incomprensible.

L'article pretén la imposició d'una taxa, una penalització
clara, per a aquells proveïdors de la Comunitat Autònoma que no
utilitzin el sistema Edi, el sistema informàtic electrònic de
facturació de documents. Nosaltres no entenem aquesta esmena,
és a dir, no es pot entendre que per la simple comoditat de la
Conselleria d'Economia i Hisenda, o fins i tot, encara que sigui
com a objectiu d'aconseguir la introducció d'elements informàtics
i de comunicació electrònica entre les empreses, nosaltres
pensam que això és una ingerència clara a la vida de les
empreses, és una discriminació. No hi ha motiu per imposar a les
empreses i discriminar-les com a proveïdors de la Comunitat
Autònoma, perquè tenguin o no tenguin imposat un sistema de
comunicacions electròniques informàtic, perquè això en
definitiva dependrà del tamany de l'empresa, de les seves
necessitats, de les seves dimensions, de totes aquelles
característiques que fan de l'empresa un ens autònom amb
capacitat de prendre les seves decisions.

Nosaltres pensam que aquesta disposició addicional és una
ingerència important, una penalització, dubtam que sigui
sostenible legalment davant un tribunal, a part que té una
inexactitud terminològica, quan parla de "proveïdors de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears" és un concepte jurídic
estrany, no massa determinat, no es sap que vol dir "proveïdors",
què són tots els que facturen?, els que facturen qualsevol cosa?,
els que facturen subministrament?, els titulars de contractes de
subministrament també són proveïdors encara que no aportin el
seu subministrament mitjançant factura sinó mitjançant
certificació? És a dir, hi ha una clara foscor, si em permeten la
contradicció, entre aquesta definició del que són proveïdors i, en
qualsevol cas, una ingerència i una penalització que a la nostra
manera d'entendre és incomprensible, injustificada, i per això
demanam la retirada d'aquesta disposició addicional. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. La enmienda,
originariamente y en el momento presente, lo que dice es
que se suprima esa disposición adicional primera porque el
Gobierno no necesita autorizaciones para presentar
proyectos de ley, y continúa diciendo que el contenido es
inoportuno y de dudosa legalidad. Con esto compartíamos
ese sentir, al menos la práctica totalidad de la enmienda, y
nuestro grupo, como bien ha dicho el Sr. Quetglas, presentó
una enmienda en este sentido porque el Gobierno tiene por
facultad reglamentaria presentar cuantos proyectos quiera y
cuando quiera.

Entonces, a raíz de la transacción pasó que el Gobierno
se obliga a presentar antes del 1 de enero de 1998 un
proyecto de una tasa. Bueno, ¿qué es una tasa? Todos lo
sabemos, una tasa es algo que se devenga por la prestación
de un servicio, si el sistema de Edi, de intercambio
electrónico de documentos, de no hacerlo así genera una
actividad que implica dedicación de funcionarios por un
tiempo determinado, se presta un servicio y a eso se le
puede aplicar una tasa. Yo no creo, aunque el debate, repito,
ya no es el que en principio teníamos, es otro debate que el
Sr. Quetglas ha abierto aquí, pues yo no creo que exista
ninguna dificultad para que se pueda hacer. Si se presta un
servicio se puede cobrar una tasa, cuyo importe,
evidentemente, no ha de ser mayor que el coste del propio
servicio.

Por tanto, nos parece que esta redacción es mucho más
aceptable de la que en principio se presentaba en el proyecto
de ley, y queda de esa manera, no para penalizar a nadie,
sino simplemente porque si hay un gasto por la expedición
del control de las facturas y un tiempo que dedican los
funcionarios, pues se puede abonar una tasa que de la otra
manera, por el sistema de intercambios electrónico de
documentos, es innecesario porque el ahorro de tiempo
todos lo conocemos. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Jaén, crec que vostè tendrà difícil
convèncer a les empreses que, quan cobren les seves factures,
l'administració està donant un servei. Crec que no hi ha cap
empresari que pugui entendre que cobrar una factura que li
adeuten, sigui un objecte tributari sinó un dret absolutament
exigible pel dret mercantil i per simple sentit comú.

No hi ha cap servei, no donen cap servei a un proveïdor quan
li paguen la seva factura. Tal vegada, el que podria fer la
Comunitat Autònoma per estimular el sistema Edi, si és cert que
mitjançant la implantació del sistema Edi estalvien despeses, es
pot establir una bonificació per aquells proveïdors que l'usin. I
això tendria sentit, seria raonable i estimularia la implantació del
sistema informàtic de transmissió de documents. Però, posar una
penalització a un suposat servei que actualment s'ha de donar,
perquè en qualsevol cas les factures s'han de pagar, és de dubtosa
legalitat. Insisteix, és a dir, la lectura, i el Sr. Jaén no ha contestat
a aquesta qüestió, la lectura de la disposició addicional és molt
confosa, la definició del que és un proveïdor en termes legals és
de difícil precisió, i per tant, en aquest moment, no sabem fins on
arriba l'univers d'aplicació d'aquesta disposició, quan parla de
proveïdors. Insisteix, vostè em pot dir "proveïdors són tots
aquells que subministren béns o serveis a l'administració de la
Comunitat Autònoma". I aquells que els subministren sense
factura, perquè els subministren mitjançant certificació? Perquè
són producte d'un contracte bastant complicat, etc., etc, i que la
factura necessàriament s'ha d'expedir en suport paper perquè ha
d'esser objecte d'una sèrie de comprovacions per part dels
funcionaris, directors del contracte que l'han de contrastar..

En qualsevol cas, hi ha abundants arguments per a la retirada
d'aquesta disposició per esser innecessària, per esser de dubtosa
legalitat i per esser absolutament imprecisa. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo no creo, repito, que sea de
dudosa legalidad. Yo creo cuando hay la (...) de un servicio se
puede cobrar una tasa.

Otra cuestión, que usted ponía sobre el tapete, es el importe
de esa tasa y quienes serán los sujetos pasivos sobre los
cuales devenga la tasa. Pero este es un tema de discusión
para el año 98, y yo ahora no quiero adelantarme a cautelas
y dudas que usted expresa. Entiendo, en este momento, pero
después podemos discutirlo sobre el proyecto, ¿quienes son
los que (...) la tasa? Yo no quiero adelantarme, pero son
proveedores aquellos que suministran los contratos
suministro, preferentemente. Los contratistas, a mi juicio,
sin perjuicio que también presentan factura, porque la
certificación es la certificación, pero luego está la factura,
para presentarla, creo que en principio no son proveedores.
Entendemos por proveedores los contratos de suministro, en
general. Por tanto, me adelanto al debate, en su momento
(...) y si tenemos ocasión de que esto sea así, que el
Gobierno cumpla, yo espero que cumpla porque así está la
norma que hay aquí, y este artículo esté vigente, espero que
podamos discutir, como digo, cual será el importe de la tasa.
Yo creo que tampoco será un importe, si es que se lleva a
término un importe, excesivo. A mi juicio, debe ser una
cuantía de carácter minúsculo que incluso será de poca
discusión porque un mínimo porcentaje o unas pesetas,
porque serán pesetas, sobre facturas que a lo mejor suben
muchísimo, pues tampoco tiene importancia. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Acabat el debat, passam a la votació de l'esmena
3099/95.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Vots a favor, 8, vots en contra, 9,
abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena 3099/95.

Sr. Lletrat, vol fer lectura de la disposició addicional
primera?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

Disposició addicional primera. "El Govern presentarà al
Parlament de les Illes Balears, abans de l'1 de gener de
1998, un projecte de llei de creació d'una taxa per tal de
repercutir els costs de l'activitat administrativa realitzada
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en benefici
d'aquells proveïdors que no utilitzin l'intercanvi electrònic
de documents comercials amb ella."
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat.

Passam a la votació de la disposició addicional primera.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 9, vots en contra, 8, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional primera de l'informe
de ponència.

A la disposició addicional segona s'hi mantenen les esmenes
número RGE 3078/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
i la número RGE 3100/95, del Grup Parlamentari Socialista, les
quals s'agrupen per tenir el mateix contingut, ambdues postulen
la supressió total de la disposició addicional segona.

Per fer la defensa de l'esmena 3078/95, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Un primer argument per defensar la
supressió de la disposició addicional segona és el de la bona salut
legislativa. Entenem que aquesta disposició addicional segona és,
anàvem a dir il•legible, però és inintel•ligible. En ponència, crec
que la vàrem llegir, sense exagerar, unes 15 o 20 vegades i
encara no ens posarem d'acord sobre el vertader significat
d'aquesta disposició addicional segona, sobretot el segon
paràgraf. En un principi, interpretàrem que volia establir el
sistema definitiu de finançament dels consells insulars, quan la
Llei de consells insulars estableix que passats quatre anys més 1
des de la primera llei d'atribució de competències als consells
insulars, una llei del Parlament establirà el sistema definitiu.

Pareix esser, segons el debat que tenguérem, i dic pareix esser
perquè ningú ho va poder afirmar, que el aquesta disposició
addicional segona, amb el segon paràgraf, pretén prorrogar cinc
anys més, fins a l'any 2001, odissea, el sistema de finançament
definitiu dels consells insulars. I a la vegada, amb una redacció
infecta, també es carrega el que seria el fons de compensació
interinsular, amb una redacció que realment no entenem, perquè
el segon paràgraf diu "el Govern revisarà el sistema de
finançament definitiu previst en el paràgraf anterior per així
donar compliment a les previsions a què es refereixen els articles
32 i 40". Efectivament, un d'aquests dos articles es refereix al
sistema definitiu i l'altre, sense venir al cas, es refereix al fons de
compensació interinsular.

Per tant, primer, perquè nosaltres creim que ja s'hauria
de tramitar el projecte de llei de finançament definitiu, i el
projecte de llei de fons de compensació interinsular, s'ha de
retirar aquesta disposició addicional segona. I segon, en tot
cas, si el Grup Popular la vol mantenir que cerqui una
redacció més afortunada comprensible per als ciutadans.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol

Per defensar l'esmena 3100/95, té la paraula el Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Faig meus tots els arguments
exposats pel Sr. Sampol. Tal vegada, fer una petita
correcció, els articles 32 i 40 de la Llei de consells insulars,
els dos, fan referència al fons de compensació interinsular,
un no fa referència a (...), m'havia semblat entendre que un
fa referència al finançament definitiu. Tots dos fan
referència al fons de compensació interinsular.

Aquesta és una disposició que és una reforma de la Llei
de consells insulars i, una vegada més, ens trobam dins una
especial importància, volia dir gravetat però per no
accentuar excessivament els termes dramàtics, simplement,
em limitaré a assenyalar la importància d'aquesta reforma
d'una llei que va esser altament consensuada, que va sortir
d'aquest parlament aprovada per unanimitat de tots els
grups, i que forma part d'allò que, en termes comparatius,
podríem dir el corpus constitucional de la nostra comunitat
autònoma. Probablement després de l'Estatut és una de les
lleis més importants que conformen l'entramat bàsic
institucional de la nostra comunitat autònoma, i la seva
reforma, la seva correcció, no pot esser objecte d'una
disposició addicional d'una llei d'acompanyament de la Llei
de pressuposts. Això necessita un debat important, necessita
una consideració global que reclama llevar aquesta
disposició, d'aquesta llei, amb absoluta urgència.

El contingut és enormement lesiu per als consells
insulars. És un contingut, que en el millor dels casos i amb
la més benèvola de les interpretacions, dilata 5 anys més la
discussió sobre el sistema definitiu de finançament dels
consells insulars, això amb la més benèvola de les
interpretacions, perquè amb una interpretació malèvola, que
en el futur algú podria fer, podríem entendre que
senzillament el sistema definitiu de finançament de les
competències transferides és la petrificació, la congelació
del sistema definitiu corregit per l'Ipc, perquè si es llegeix
amb el seu sentit estricte, i per això té importància aquesta
precisió que he fet a les paraules del Sr. Sampol sobre els
articles 32 i 40, resulta que el segon paràgraf pot fer
referència només al fons de compensació interinsular. I si
això és així, i el segon paràgraf només fa referència al fons
de compensació interinsular, resulta que hem elevat a
definitiu el finançament provisional que tots els grups
parlamentaris d'aquest parlament, i tots els consells insulars
han declarat que és absolutament insuficient per finançar les
competències que els han transferit.
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Per tant, estam a una disposició de molta transcendència,
d'una gran importància, molt greu per als consells insulars, i molt
lesiva. Per això, jo apel•lo al sentit comú de tots els grups
parlamentaris d'aquesta cambra, entenc que aquesta disposició
addicional ha d'esser retirada d'aquest projecte de llei, i si és
necessari fer una discussió perquè sigui necessari replantejar el
model de finançament definitiu, això ha de tenir com a objecte
un altre debat, un debat específic, i no dins aquesta llei omnibús,
o llei tramvia, d'una manera desapercebuda, (...) al debat i al
consens necessari per a les modificacions que fan referència a un
element tan important del nostre entramat institucional, com són
els consells insulars, el tema del seu finançament. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Altres grups que vulguin intervenir?

Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, el tema es de
importancia, no es un tema baladí el que estamos discutiendo. Yo
en eso concuerdo con los portavoces que antes han intervenido.
Sí discrepo de que sea extraordinariamente lesivo para los
consejos insulares. La voluntad del legislador, aquí la manifiesto
para que quede clara en el Diario de Sesiones, en este sentido es
demorar el sistema definitivo de financiación y demorar la
aplicación del fondo de compensación interinsular. Esto tenía
que haberse cumplido, como ustedes saben, por estas fechas. No
ha sido posible, como ya explicó el Gobierno ante el Pleno de la
Cámara, por circunstancias ajenas a la voluntad del Gobierno y
especialmente por motivo de las elecciones pasadas, que en un
momento determinado impedían que se cumpliesen los plazos
previstos.

Pero yo también tengo que decir que el tema de la
financiación es importante, y que si comparamos las previsiones
establecidas en la Lofca, el sistema definitivo de comunidades
autónomas de financiación, estamos en lo mismo. No es un tema
fácil, no es un tema que se pueda cerrar de hoy para mañana,
¿cuántos años llevan las comunidades autónomas esperando el
sistema de financiación definitivo? Pues, muchísimo tiempo, yo
creo que son temas complejos, son temas muy delicados que
requieren aproximaciones de posturas entre administraciones que
(...) distintas. Me parece que realmente llevan razón en una cosa,
en que demoramos el sistema de financiación definitivo, lo
demoramos. Bien, eso es lo único que claramente yo veo.

No hay ninguna voluntad del gobierno en lesionar intereses
de los consejos insulares, porque, además, la referencia
temporal a la cual se remite es la atribución competencial
penúltima, porque la última fue la de actividades
clasificadas, que es en materia de cultura, depósito legal de
libros, etc., etc. Esa es realmente una atribución
competencial que tiene mucha entidad, porque
prácticamente son 1.000 millones de pesetas. Las otras
competencias que hay, todos lo sabemos, tienen poca
entidad en la asignación de recursos, porque son muy poca
cosa. Por tanto, no hay interés lesivo. Hay una ventaja,
aunque sea minúscula hay que decirla también, que es que
los consejos insulares, en este período de tiempo, tendrán
una financiación incondicionada. Pueden destinar los
dineros que perciben a otros menesteres que consideren
oportunos. Seguramente, desde otras perspectivas es posible
que esta financiación incondicionada se vea en el futuro
como algo importante, porque yo puedo decirles por
experiencia que en algunas administraciones, y no suele ser
habitual, a veces algunas transferencias cuando se gestionan
de otra manera resulta que se gasta menos en esas
competencias de funciones y servicios que se han
transferido que las que habitualmente estaban en la dotación
presupuestaria. No es lo normal, es lo excepcional, pero a
veces se dan casos como ese ejemplo que antes he expuesto.

Por tanto, les doy la razón en una cosa, porque es la
evidencia y la evidencia no se puede negar, que se demora
esta situación al año 2000, y esa es la realidad, el resto de
lesionar intereses, creo que..., desde nuestro punto de vista
no es así, y no lo podemos compartir. Votaremos, en
consecuencia, en contra de las dos enmiendas, pero tenía
especial interés en dejar constancia de la voluntad del
legislador, en este caso de la parte aliquota del legislador,
que corresponde a nuestro grupo, para decir que (...) es una
demora con una referencia temporal a una ley aprobada en
el año 94, y no a otra, como antes había..., con esos..., la de
urbanismo del año 90, que nos obligaba ahora en el año 95
a hacer sistema definitivo. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.  Sr. Quetglas, té la paraula.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. No vull repetir arguments.
Simplement, dir al Sr. Jaén dues coses. En primer lloc, jo agraeix
la seva bona voluntat de deixar clar davant el Diari de Sessions
la seva voluntat, com a legislador, que la interpretació és que el
finançament dels consells insulars es demora, no es petrifica amb
el cost efectiu actualitzat amb l'Ipc, però això, la mostra de la
seva bona voluntat, no significa que en el futur qualsevol govern
no pugui interpretar amb un sentit molt més estricte el contingut
d'aquesta llei, que interpreti que el segon paràgraf només fa
referència al segon paràgraf només fa referència al fons de
compensació interinsular i que el primer paràgraf decideix que
el finançament de les competències transferides és el que és,
corregit per l'Ipc, i punt. I les seves paraules quedaran al Diari de
Sessions, però no tendran altre capacitat perquè no estaran
transcrites directament al text de la disposició addicional, per
tant no ens tranquilitza el més mínim.

Per altra banda, aquesta petita avantatge que sigui un
finançament incondicionat, tenint en compte que els consells
insulars el que han de fer fins ara, amb el finançament que reben
per aquestes transferències és afegir més doblers, és quasi quasi
un sarcasme, Sr. Jaén. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Acabat el debat, passarem a la votació conjunta de les
esmenes 3078/95 i 3100/95.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 8, vots en contra, 9, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes 3078/95 i 3100/95.

Sr. Lletrat, vol fer lectura de la disposició addicional segona?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

Disposició addicional segona. "El sistema definitiu de
finançament de les competències atribuïdes per llei del
Parlament als consells insulars serà igual a la dotació econòmica
que cada llei d'atribució determina, la qual serà actualitzada
anualment segons l'índex general de preus al consum (Ipc)
estatal, i que tendrà el caràcter de finançament incondicionat, i
es podrà assignar, per part de cada consell insular, a qualssevol
programes i conceptes que integren els seus respectius
pressuposts en l'estat de despeses.

Passats cinc anys des de la vigència de la Llei 6/1994, de
13 de desembre, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sòcio-cultural, d'animació sòcio-cultural, de dipòsit legal de
llibres i d'esports, el Govern revisarà el sistema de
finançament definitiu previst en el paràgraf anterior per així
donar compliment a les previsions a què es refereixen els
articles 32 i 40 de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells
insulars".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Votació de la disposició addicional
segona de l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 9, vots en contra, 8, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional segona.

A la disposició addicional tercera s'hi mantenen les
esmenes següents: 3079/95, de supressió total de la
disposició addicional tercera, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; 3101/95, de supressió del primer
paràgraf de la disposició addicional tercera, i 3102/95, de
supressió del segon paràgraf de la disposició addicional
tercera, del Grup Parlamentari Socialista.

Debat de l'esmena 3079/95, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No voldríem, de cap manera, que
pensassin que amb aquesta esmena no volem que es
dissolguin empreses públiques, al contrari. El que passa és
que nosaltres creim que tant la Llei d'empreses públiques
com la Llei de finances obliguen a que una llei del
Parlament valori la necessitat de dissoldre aquestes
empreses públiques o la pèrdua de la posició majoritària del
Govern dins aquestes empreses. Per tant, creim que
necessita una tramitació específica, i que no és suficient una
llei d'acompanyament. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. Amb el seu permís defensaré
conjuntament les dues esmenes, la 3101/95 i la 3102/95, que són
de supressió de paràgrafs. Són dues esmenes separades perquè
són dos conceptes distints.

Faig meus els arguments exposats pel Sr. Sampol, crec que el
més important és que la creació, i per tant també la supressió, de
les empreses públiques és i ha d'esser reserva de llei. Així ho
assenyala la Llei de finances, així ho assenyala la Llei d'entitats
i empreses públiques de la Comunitat Autònoma. La reserva de
llei no queda ben complida amb una simple autorització
legislativa de creació o desaparició de les empreses. Això és, en
certa forma, un subterfugi per evitar la reserva de llei que per a
la creació i supressió de les empreses volen les esmentades lleis.

El paràgraf segon, al qual respon la nostra esmena 3102,
comet una quantitat d'atentats contra les lleis reguladores
específiques absoluts. És a dir, és una modificació, o una
violentació, del text i de l'esperit de la Llei de la funció pública,
de la Llei de patrimoni de la Comunitat Autònoma i de la Llei de
finances. És molt difícil fer una carambola superior amb tres o
quatre ratlles. Obligar a la Comunitat Autònoma a adquirir la
posició jurídica d'una empresa que ha adquirit aquestes posicions
jurídiques, a través del dret jurídic privat, i incorporar-ho per la
porta falsa al dret administratiu en temes de personal, en temes
de patrimoni, en temes de posició sobre els béns que poden tenir
caràcter demencial, caràcter dominical, etc., és, perdoni'm,
jurídicament una violentació, crec que excessiva, de les lleis per
a un sol paràgraf, i també per una simple disposició addicional
d'una llei tramvia.

Per tant, nosaltres creim que aquesta disposició és important,
com moltes altres, l'eliminació d'aquesta llei, perquè suposa una
ruptura excessivament important amb el corpus jurídic, que té
una lògica interna i que s'incardina dins d'una estructura lògica
que aquesta disposició ve a rompre. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Altres grups que vulguin intervenir? Sr. Jaén, té vostè la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Tengo que manifestar mi
discrepancia respecto a las intervenciones de los portavoces del
Grupo Socialista y del Grupo Nacionalista-PSM. Yo creo que,
hablando con rigor, cuando se dice que eso es reserva de ley, hay
que precisarlo muy bien. Yo les pondré un ejemplo. En la
Constitución española, en el artículo 131, no se que apartado,
creo que es el 3, pero para el caso es lo mismo, dice que se creará
por ley un consejo económico y social. Eso lo dice la
Constitución española, entonces, evidentemente, el Gobierno
está obligado a crear el consejo económico y social mediante una
ley. Esto se llama reserva de ley.

Pero aquí, en ningún caso, hay reserva de ley, que se
tenga que regular por ley ese sentido. Es un caso muy
sencillo, (...) por una persona que no tiene conocimientos
jurídicos, pero desde luego aquí no hay reserva de ley. Es
decir, que lo que estamos discutiendo se puede regular por
ley de acompañamiento. Si ya hemos dicho que esa ley de
acompañamiento es el lugar más idóneo que hay para
regular estas cosas, el Gobierno aprovecha para flexibilizar
las actuaciones de cierre de empresa, determinadas
liquidarlas, pues, esta ley de acompañamiento, porque es
voluntad del gobierno reducir el número de empresas
públicas. Y de hecho, en el proyecto de ley, ya se
contemplan la extinción de dos de ellas.

Por tanto, la primera cuestión, no es reserva de ley. Y la
segunda cuestión, es que lo normal es que sea el Gobierno
quien (...) esas empresas, porque así está en el Estatuto de
los Trabajadores. ¿Por qué quien sucede a título universal a
esas empresas que se extinguen o liquidan? Pues, el
Gobierno que fue el padre de la criatura por la Ley de
entidades autónomas, (...) y entidades públicas. En
consecuencia, yo creo que la voluntad del gobierno, estoy
seguro que la voluntad del gobierno, porque así la ha
manifestado, es esa, agilizar el procedimiento. Y lo que
discutimos es si aquí este instrumento, de ley de
acompañamiento, es idóneo o no es idóneo. Yo creo que lo
es, porque es el momento de que esas empresas públicas que
el Gobierno quiere extinguir`se contemplen en la Ley de
acompañamiento. No es reserva de ley, ni hay otra cuestión,
a nuestro juicio, que deba ser debatida en este aspecto,
porque, en definitiva, si se puede agilizar esta extinción de
estas empresas por este procedimiento, nos parece mucho
más razonable que no modificar una ley de organismo (...)
empresas públicas para nada, para un fin concreto que ya se
contempla en los presupuestos para el año 96. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Mentre el Sr. Jaén parlava, hem
tengut temps de cercar els articles que regulen aquesta
qüestió. La Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes
i empreses públiques i vinculades de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. En concret, l'article 20.5 diu
textualment: "la pèrdua de posició majoritària en aquestes
societats ha d'esser aprovada per llei del Parlament de les
Illes Balears". I l'article 21 diu: "la dissolució de societats
amb participació majoritària de la Comunitat Autònoma ha
d'esser aprovada per llei del Parlament".
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Jo crec que si el legislador, aleshores, hagués volgut que el
Govern tengués autorització per dissoldre empreses públiques o
per perdre la seva condició majoritària, ho hauria posat. És a dir,
el que vostès proposen, sense dir-ho, és una modificació de la
Llei d'empreses públiques, el que passa és que no ho diuen.
Nosaltres creim que cada empresa pública que es creï, mereix un
debat parlamentari allà on el Govern aporti les raons, els
arguments, que l'obliguen a proposar la dissolució o el duen a
perdre la seva condició de soci majoritari. I això en cada cas
concret, no amb aquesta condició genèrica.

I aprofit, Sr. President, per fer menció d'un tema que m'ha
passat per alt a la primera intervenció. És el tema de la
subrogació en la titularitat de tots els drets i obligacions que fos
titular l'ens suprimit, cita textualment: "inclosos els relatius al
personal". És a dir, pareix esser que enguany es dissoldran ja
algunes empreses públiques, entre elles una tant important com
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut. Recordin un famós
debat que vàrem tenir, crec que l'any 1992, fruit d'una
interpel•lació parlamentària, sobre criteris de selecció de
personal a les empreses públiques, i concretament a l'empresa
Institut Balear de Serveis a la Joventut. Mitjançant aquest debat,
certament crispat, vàrem posar en evidència que havien entrat,
dins d'aquesta empresa pública, moltes persones vinculades
directament al Partit Popular. És a dir, que amb el règim jurídic
privat havien entrat, pràcticament a dit, com a únic criteri de
selecció l'opinió del gerent de l'empresa, moltes persones,
algunes d'elles militants del Partit Popular. Clar, ara amb aquesta
disposició addicional tercera, aquestes persones tenen la porta
oberta a l'administració. És a dir, que via empresa pública han
entrat persones a empreses, sense cap prova selectiva, sense cap
concurs ni oposició, i ara obrim la porta de l'administració. Ens
pareix un procediment totalment irregular, i que no té la més
mínima justificació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Comprenc les dificultats del Sr. Jaén,
a qui agraeix la cortesia d'haver-se estudiat i defensar la posició
del seu grup davant cadascuna de les nostres esmenes, però
entenc les dificultats argumentals que té davant determinades
coses que l'obliguen a defensar el text legal que tenim damunt la
taula.

El Sr. Jaén comprendrà que no pot discutir que existeix
la reserva de llei, el Sr. Sampol ho acaba de llegir, existeix
la reserva de llei, i tant ho reconeix el propi text que fa una
disposició addicional a una llei perquè la supressió
d'empreses quedi sotmesa a la llei. El que nosaltres deim, a
la nostra argumentació primera, és que la reserva de llei no
està suficientment complida amb una simple autorització
emesa per una llei per dissoldre les empreses. És un tema
que el Sr. Jaén sap distingir i matisar perfectament, i ho
entén. El tema és aquest, la reserva de llei és indiscutible. Jo
crec que ha estat un petit lapsus dir que no existia aquesta
reserva de llei, que la reserva de llei tenia un (...) més
estricte i més concret. La pròpia disposició addicional és un
reconeixement de l'existència.

Segona línia argumental, evidentment, davant una
dissolució d'una empresa pública, la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears queda com a responsable. Però el text de
la disposició addicional diu que es subroga en la posició
jurídica de l'em,presa, que és distint, que és una altra cosa,
és assumir, tal com exposava el Sr. Sampol en el cas concret
del personal, però també és extensible a altres relacions
jurídiques que emanen del dret jurídic privat, que és el qui
regeix aquella empresa, i que entren per la porta falsa a unes
relacions jurídiques administratives, que són distintes.
Aleshores, això provoca, en el cas del personal, qüestions
flagrants d'ingrés, accés, a la Funció Pública per una porta
falsa, i en altres casos, també pot provocar distorsions
importants en relació amb règim jurídic que aquella
empresa tenia amb les relacions a tercers, o al patrimoni, per
exemple.

Per tant, ens pareix que és una sistemàtica absolutament
incorrecta, completament fora de la lletra i l'esperit de la
Llei d'entitats i empreses públiques dependents de la
Comunitat Autònoma, de la Llei de la funció pública
autonòmica i també de la Llei del patrimoni. A part de la
denúncia política que significa el ficar dins l'administració
pública gent que ha entrat dins d'una empresa privada, dins
d'una empresa regida pel règim jurídic privat, a dit, significa
una distorsió greu dels principis que informen l'accés a la
Funció Pública, a part d'això, la distorsió global que
significa aquesta autorització recomana insistir en la
retirada d'aquesta disposició addicional. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que, afortunadamente, mi
intervención sobre lo que significa reserva de ley ha
quedado bien clara al principio.
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En este momento, no conozco cual es la plantilla de esas dos
empresas que el Gobierno tiene intención de extinguir en los
próximos presupuestos. Por eso, tengo que decir que, al menos
una de ellas, no creo que tenga más allá de 3 o 4 personas. Pero
sí tengo que salir al paso de una acusación, no ya velada, sino de
forma manifiesta, de que eso es una entrada de una puerta falsa
para militantes del Partido Popular. Yo he mantenido en los
debates de los presupuestos, los debates sobre temas de
contratación de personal, posturas que todos ustedes conocen,
porque las puedo defender con argumentos y con razones serias.
Y a mi parece que la primera cuestión a responder es quien se
subrogan, entonces, de los derechos y las obligaciones de las
empresas públicas. ¿Quién tiene que subrogarse?
Necesariamente el Gobierno, y así lo ha hecho el Gobierno de la
nación en los presupuestos del año 93, aprovecho para decir que
la redacción que hay aquí no inventa nada, porque está copiada
de allá, si ustedes tienen ocasión de acudir a los presupuestos
para el 93 del Estado, verán que esta (...) está sacada de allá, está
calcada. Por tanto, el Gobierno no inventa nada, toma la posición
que ya está. ¿Qué es verdad que se modifica la Ley de (...) y
empresas públicas? Claro que sí, y de patrimonio también, claro
que sí. Pero es que justamente para eso está la Ley de
acompañamiento. Creo que el instrumento ya lo decía, es el más
idóneo, no hay otro. El Tribunal Constitucional, creo que con
buen criterio, dijo que aquellas disposiciones que modifiquen
leyes que no tienen efectos económicos que no vayan a los
presupuestos, que vayan a parte. Y esto es lo que estamos
haciendo aquí. Ustedes pueden no entender, pueden no
comprenderlo, puede no gustarles, pero es la salida que tenemos,
si hubiera otra, seguramente tendríamos que aceptar la que fuera
mejor.

Por tanto, tengo que decir que en el Instituto Balear de
Servicio de la Juventud también ha habido contratados del PSM
y contratados de otros partidos políticos. Creo que el ser de un
partido político no tiene que ser ni una consideración a favor ni
en contra. Las personas que limitan en el Partido Popular no
tienen que tener ningún estigma para que no puedan ser
contratados por los principios de mérito, de capacidad y de
publicidad. El tema de contratos laborales, que son contratos
temporales, que se han hecho ahí, y muchos finalizan cuando
acaba la temporada del verano, porque eso es verdad, son
contratos temporales, quedaran extintos, no hay derechos ni
obligaciones. Y si hay contratos de carácter definitivo, el
Estatuto de los Trabajadores es claro, díganme ustedes que
hacemos, ¿quieren que los despidamos?, ¿qué estén despedidos
durante un año, sin trabajar, y luego haya sentencia que nos
condene a pagar un año que no han trabajado? No hay otra
solución, creo que si ustedes la encuentran de aquí al pleno, muy
gustosamente podré aceptarla, porque no hay ninguna norma que
dé otra solución a la que prevé el Gobierno. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Acabat el debat d'aquestes esmenes, passam a la votació de
l'esmena 3079/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
3079?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 8, vots en contra, 9, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena 3079.

Ara passam a la votació conjunta de les esmenes 3101 i
3102 del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 8, vots en contra, 9, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes 3101 i 3102.

Sr. Lletrat, vol fer lectura de la disposició addicional
tercera?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

"Disposició addicional tercera. S'autoritza el Govern
perquè, mitjançant decret, aprovi la supressió, l'extinció o la
dissolució de qualssevol entitats autònomes i empreses
públiques a què fan referència els apartats a) i b) de l'article
1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i
empreses públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Amb aquesta finalitat, l'administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, les seves entitats autònomes
o altres empreses públiques d'aquesta que determini el
decret de supressió, extinció o dissolució, podran subrogar-
se en la titularitat de tots els drets i obligacions dels quals
fos titular l'ens suprimit, inclosos els relatius al personal.

Igualment, es faculta el Govern per aprovar mitjançant
decret, la pèrdua de posició majoritària en les societats
civils o mercantils."
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat.

Passam a la votació de la disposició addicional tercera de
l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 9, vots en contra, 8, abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda aprovada la disposició addicional tercera.

A la disposició derogatòria i a le disposicions final primera i
segona no s'hi mantenen esmenes.

Sr. Lletrat, vol fer lectura de la disposició derogatòria, de la
disposició final primera i de la disposició final segona?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

"Disposició derogatòria. Queden derogades les disposicions
d'igual o inferior rang que s'oposin totalment o parcial al que
disposa la llei present."

"Disposició final primera. S'autoritza al Govern perquè dicti
les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'exercici
de tot el que es preveu en aquesta llei".

"Disposició final segona. Aquesta llei entrarà en vigor, una
vegada publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dia 1 de gener de 1996".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat.

Passam a la votació de la disposició derogatòria, de la
disposició final primera i de la disposició final segona de
l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Repetirem la votació.

Passam a la votació de la disposició derogatòria, de la
disposició final primera i de la disposició final segona.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Vots a favor, 9, vots en contra, cap,
abstencions, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades la disposició derogatòria, la
disposició final primera i la disposició final segona de
l'informe de ponència.

A l'exposició de motius s'hi mantenen les esmenes 3075,
de supressió de l'apartat VI de l'exposició de motius, i la
3076, de supressió de l'apartat VII de l'exposició de motius,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Sr. Sampol, té vostè la paraula, per a la defensa
d'aquestes esmenes.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La 3066 ha decaigut des del
moment que ha estat...

EL SR. PRESIDENT:

No, la 3075 i la 3076.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, la 3066 era del...

La 3075 que proposava la supressió de l'apartat VI fa
referència a que s'estableix el sistema definitiu de les
competències atribuïdes per llei del Parlament als consells
insulars. En definitiva, aquest apartat de l'exposició de
motius està en contradicció amb les manifestacions que el
Partit Popular ha fet fa un moment, alà on ha afirmat
taxativament que l'esperit del legislador era no establir un
sistema definitiu de finançament dels consells insulars. I si
jo no he perdut el llegir, diu "VI. S'estableix el sistema
definitiu de finançament de les competències atribuïdes per
llei del Parlament de les Illes Balears...". Sr. Jaén i Palacios,
ens vol explicar el significat de "s'estableix el sistema
definitiu de finançament de les competències atribuïdes"
etcètera, etcètera. Esperam ansiosament les paraules del Sr.
Jaén i Palacios per veure si no contradiuen el que ens ha dit
fa un minut.
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EL SR. PRESIDENT:

La 3076? L'apartat VII.

EL SR. SAMPOL I MAS:

La 3076, aquesta sí que entenem que haurà decaigut quan diu
que "per finalitzar i per a una major agilitat s'atorguen àmplies
facultats al Govern per decidir la supressió, l'extinció o la
dissolució d'entitats autònomes i empreses públiques",
efectivament és així. Una vegada rebutjada la nostra esmena i
aprovat l'article, no es pot defensar aquesta esmena i, per tant, la
consideram decaiguda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol.

Altres grups? Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Per ampliar els arguments exposats pel
Sr. Sampol, efectivament, aquest punt VI desvela quin és el
vertader sentit de la disposició addicional relativa als consells
insulars, perquè té dues parts. Crec que s'ha de llegir tot, i convé
que sigui així, una part que diu "S'estableix el sistema definitiu
de finançament de les competències atribuïdes per llei del
Parlament de les illes Balears als consells insulars previst en el
Capítol X de la Llei 5/1989". Després té una segona part, que
agrairia al Sr. Jaén que ens traduís a un català intel•ligible, o a un
castellà com el que ell usa perfectament comprensible, perquè és
absolutament incomprensible, diu que "a causa de la demora en
la materialització de les previsions de la Llei dels consells
insulars en matèria de transferències, que s'estima que es
desenvolupi en els pròxims anys, s'aconsella adequar els terminis
establerts en aquest capítol". M'agradaria una traducció,
simplement als efectes de saber exactament el que estic votant.

Crec que això és un paràgraf, voluntàriament confós, perquè
el més important d'aquest punt és la primera part, on queda
establert el sistema definitiu de finançament dels consells
insulars. I això és el més perillós, això és el més greu, això és el
que, qualssevol que no sigui el Sr. Jaén, es pot interpretar en el
futur en aquella disposició addicional, i aplicar-ho molt
lesivament contra els consells insulars. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Tengo que reconocer que lleva usted razón porque la
redacción no es nada afortunada, (...) la redacción no es
nada afortunada, porque parte de un refrito que hicimos, de
unos cortes también, en el Informe de la Ponencia. Esa es la
verdad. El Informe de la Ponencia, no, me refiero que en el
Proyecto de ley, la redacción era otra. Y aquí hemos
cortado, no creo, pero me parece que había "a causa de",
había un término allí en medio. Y la verdad es que tengo
que decir que seguramente algún curso de redacción habría
que dar al que ha hecho de redactor en algunos apartados de
esta ley. Esto es cierto, eso es la verdad.

Pero, si su preocupación es que la exposición de motivos
ha de prevalecer sobre un texto articulado, no es cierto, (...)
texto articulado (...) motivos. Pero si esa es su
preocupación, yo me comprometo a llevar al pleno un texto
bien redactado de esto, y, si no les gusta, retirar ese apartado
VI, y no pasa absolutamente nada. Ese es el compromiso,
personal y del Grupo Parlamentario Popular, para el pleno.
Si ustedes creen que esto puede prevalecer sobre el texto
articulado, es evidente que no, pero en fin, yo llevaré un
texto que hará referencia a eso, porque la exposición de
motivos ha de recoger algo de lo que se dice en la ley. El Sr.
Sampol lo decía, "mi enmienda decae". No, su enmienda no
decae, porque, la verdad, es que al Gobierno se le conceden
amplias facultades para mayor agilidad de decisión,
supresión y extinción de empresas públicas. Eso es verdad,
y por tanto figura en la exposición de motivos.

Ahora, repito, si su dificultad es este tema que hay aquí,
me comprometo, vamos, lo traeré, es un compromiso que
asumo personalmente, a traer una redacción para que aquí
se contemple la exposición de motivos (...) el precepto que
está en discusión. Y si no les convence ese tema, y tienen
tantas precauciones, (...) la exposición de motivos y no pasa
nada, se quita y queda el texto articulado.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Bé, jo ara no sé com està això...

(Rialles)

Ho dic sincerament.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Votaremos en contra.

EL SR. PRESIDENT:

No sé com queda.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, nosotros votaremos en contra de las dos
enmiendas presentadas por el Sr. Sampol. Yo no creo que su
enmienda haya decaído, si el la mantiene ahí está más viva que
nosotros, y por tanto, lo que hay que hacer es votar en contra si
la mantiene ahí, porque no decae. Él interpreta..., salvo que el Sr.
Presidente considere otra cuestión, creo que la enmienda está
viva. De todas formas si a juicio de la presidencia decae, decae,
y si se mantiene viva votaremos en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President.

Jo li diré com queda això, si em permet, la veritat és que
queda un bunyol.

EL SR. PRESIDENT:

Dolç, però?

(Rialles)

EL SR. SAMPOL I MAS:

Dolç, però pot tornar agre.

Sobre el decaïment de l'esmena, evidentment, la mantendrem
en plenari amb l'esperança de convèncer a la majoria que
acceptin la nostra esmena. Per tant, tenim intenció de mantenir
les esmenes a plenari, i si s'aprovava la nostra esmena a
l'articulat, mantendríem el debat i la vigència d'aquesta esmena.
Ara, el Sr. Jaén ha dit que tal vegada a plenari duran un redactat
alternatiu, o que fins i tot suprimiran aquest punt VI de
l'exposició de motius, nosaltres creim millor que arreglassin un
poc l'article al qual fa referència, perquè la veritat és que queda
un bunyol, però, en tot cas, l'emplaçam a que modifiquin aquesta
exposició de motius. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Jo com que crec que ja hem aprovat l'altra cosa, crec que
aquesta esmena l'hauríem d'aprovar i que desaparegui aquest
apartat VI.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, lo que usted propone no es un tema de
interpretación de la enmienda. Lo que propone es que nuestro
grupo parlamentario vote una opción, para eso yo pediría un
receso.

EL SR. PRESIDENT:

Pues hagamos un receso. Cinc minuts.

S'aixeca la sessió i anam...

Recomença la sessió i aquesta presidència proposa
aparcar l'exposició de motius, i seguirem demà amb
l'exposició de motius.

II.- Elaboració del dictamen del Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1996, RGE núm.2669/95 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, recomença la sessió. Entram
en el punt número 2, relatiu al debat del Projecte de llei de
pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l'any 1996. Començam per l'articulat, i
m'han fet la proposta de fer el debat per títols. Pareix ser
que tots els grups estan d'acord...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

S'accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

El títol I de l'aprovació dels pressupostos, a l'article 1 no
s'hi han presentat esmenes. Procedirem a la votació de
l'article 1.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
1?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 1.
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Passam al títol II dels crèdits i de les seves modificacions.
S'hi han presentat, a l'article 2, l'esmena 3340 del Grup
Parlamentari Socialista, a l'article 3, l'esmena 3631 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i les esmenes 3341, 3342 del
Grup Parlamentari Socialista. A l'article 4 s'hi mantenen les
esmenes 3343 i 3355 del Grup Parlamentari Socialista. A l'article
5 s'hi mantenen les esmenes 3356 i 3357. A l'article 6 s'hi
mantenen les esmenes: 3632 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 3358 i 3359 del Grup Parlamentari Socialista. A l'article 7
s'hi mantenen les esmenes: 3633 del Grup Parlamentari PSM i
els números 3344 i 3360 del Grup Parlamentari Socialista. A
l'article 8 no hi ha esmenes.

Per defensar les esmenes, té la paraula... Sí, les seves, 3631,
3632, 3633, i és tot.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

L'esmena 3631 a l'article 3, apartat 1, proposa suprimir la
frase "a les normes de desenvolupament de la present llei". El
motiu d'aquesta esmena és que les modificacions de crèdit han de
tenir l'empara d'una llei aprovada pel Parlament i no s'han de
deixar a la discrecionalitat de l'executiu. Les normes de
desenvolupament signifiquen, es concreten, en decrets del
govern als quals s'hi introdueixen conceptes, definicions no
contemplades ni a la Llei de finances ni a la Llei de pressuposts
generals respectius. Per tant, que ens serveix, al Parlament,
aprovar els pressuposts, si després l'executiu discrecionalment
els pot modificar a través de normes de desenvolupament
d'aquesta llei?

L'esmena número 3632 a l'article 6, apartat 2, fa referència a
les generacions de crèdit. La nostra proposta diria "el Conseller
d'Economia i Hisenda podrà generar crèdit a una partida
pressupostària quan es produeixin majors ingressos respecte dels
pressupostats i amb el límit dels drets reconeguts i liquidats
corresponents als majors ingressos esmentats". És a dir, el motiu
és que les generacions de crèdit han de comptar amb un
finançament cert, i per això s'ha de basar en els drets reconeguts
i liquidats per majors ingressos, i no a previsions d'ingressos tal
com proposa el text del Govern.

Finalment, la número 3633 a l'article 7, apartat c), un article
d'addició, que no podran minorar ni incrementar crèdits que, com
a conseqüència de transferències anteriors, hagin estat objecte
d'increment o minoració, respectivament, a no esser que afectin
crèdits de personal o es derivin del traspàs de competències als
consells insulars. El motiu és mantenir les prescripcions
contingudes a la Llei de finances, les quals no pretenen més que
una gestió dels crèdits ajustada al sentit comú pressupostari. És
a dir, no començar a provocar augments i disminucions de
crèdits en base a la mateixa partida. Això és una qüestió de bon
obrar pressupostari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 3340 demana que la
vinculació dels crèdits sigui a nivell de concepte i no tan
sols a nivell d'article. Entenem que la concessió al Govern
d'una capacitat de vincular els crèdits a nivell d'article fa
inútil tota la discussió pressupostària, converteix en ratlles
damunt l' aigua tot allò que discutirem al llarg de les
esmenes, de les distintes seccions, on demanarem que es
posin x milions de pessetes (...) d'una partida o d'una altra,
perquè tot això significa que les vinculacions són a nivell
tan general que fan referència només als grans conceptes de
despesa i no a una vinculació a nivell de la concreció que
exigeix el que és una llei de pressupostos, que és
l'autorització parlamentària al Govern perquè faci despeses
amb unes finalitats determinades. Amb aquest article,
vincular a nivell d'article, llevam la virtualitat al que és la
subjecció que ha de tenir el Govern a l'autorització
parlamentària. Nosaltres ens volem remetre a l'esperit i a la
lletra de la Llei de finances, en concret el seu article 52, que
autoritza als consellers, previ informe de la Intervenció, a la
modificació dels crèdits pressupostaris a nivell d'article.
Això, que la Llei de finances fa amb totes aquestes
precaucions, aquest projecte de llei ho converteix en
automàtic pel simple mecanisme de la vinculació.

L'esmena 3341 pretén que les modificacions de crèdit
que es refereixen a transferències de crèdit es produeixin
entre distintes seccions autoritzades per Consell de Govern,
article 50 de la Llei de finances. Transferències de crèdit
dins una mateixa secció, autoritzades pel Conseller
d'Economia i Hisenda, a proposta dels distints consellers,
article 51. O els increments de despeses produïts per uns
increments d'ingressos per que s'hagin produït variacions
d'actius financers o aportacions d'altres ens públics, o
transferències de crèdits de l'Estat amb motiu de
transferències de competències, o alienacions de béns, entre
altres casos, és a dir, allò que suposa una alteració del
pressupost a nivell d'ingresos i per tant a nivell de despeses.
En resum, tot allò que suposin variacions substancials del
pressupost, tant entre les distintes seccions, és a dir a nivell
administratiu, com dins la mateixa secció, és a dir a nivell
de programes, com aquelles que afectin el volum total del
pressupost, és a dir que suposin alteracions sobre
l'autorització que té el Govern d'aquest parlament, se n'ha de
donar compte. És una lògica parlamentària que demanam
amb aquest nou apartat donar-ne compte al Parlament, i la
seva publicació al BOCAIB.

L'esmena 3342 i l'esmena 3343 es retiren en aquest
moment.
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L'esmena 3355 entra també dins la lògica parlamentària, que
les incorporacions de romanents que autoritza el conseller
d'Economia i Hisenda siguin comunicades, sigui donat compte
al Parlament. Això entra dins la mateixa lògica parlamentària
d'allò que té el pressupost com a autorització al Govern per
limitar les seves despeses. Al nostre judici ja és excessiu que
sigui el conseller d'Economia i Hisenda qui determini de manera
unilateral l'aplicació dels romanents. Hem de pensar que els
romanents poden arribar a ser una quantitat relativament
important, i la seva aplicació hauria de ser en bona lògica, com
a mínim, feina del Consell de Govern, i sense dubte amb
coneixement d'aquest parlament. Però, en fi, si el Govern estima
que ha de ser el conseller d'Economia i Hisenda que ho hagi de
fer, que ho faci, però almanco, en tant que és una alteració, i
moltes vegades pot ser substancial, del total del volum gestionat
pel Parlament en virtut de la incorporació dels romanents de
tresoreria, almanco que se'n doni comptes al Parlament. Això és
el contingut de l'esmena 3355.

L'esmena 3356 demana la supressió del caràcter ampliable als
serveis nous. Els serveis nous, com les senyores i els senyors
diputats coneixen perfectament, són una excepció dins la
sistemàtica pressupostària. Signifiquen que pel fet que sigui
previsible una incorporació de transferències de l'Estat, o perquè
sigui previsible la posada en marxa d'un nou servei, s'apliquen al
capítol 2 de despeses corrents, despeses que es refereixen a
personal, transferències o inversions. És una excepcionalitat que
la pròpia Llei de finances limita a un període de dos anys. No ens
cap dins el cap, i per descomptat no entra dins la lògica
pressupostària de la conceptuació dels serveis nous, que aquestes
partides siguin ampliables. Per tant, dins la lògica de la
pressupostació, nosaltres en demanam la supressió del caràcter
ampliable d'aquesta partida, que ja per si és suficientment
excepcional.

L'esmena número 3357 demana que les ampliacions i
generacions de crèdit motivats per transferències de l'Estat, pel
compliment de sentències que obliguin, per exemple, la
Comunitat Autònoma a fer front a responsabilitats de tipus
patrimonial, per expropiacions o per inversions motivades per
esdeveniments catastròfics, i insistesc que ens referim a
ampliacions i generacions de crèdit, no aquelles partides que
estiguin contemplades dins el text articulat, o dins la
pressupostació de partides concretes de les distintes seccions i
programes, demanam que aquestes modificacions, aquestes
alteracions també siguin publicades al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma perquè puguin ser de general coneixement,
ja que si bé és ver que no és necessària ni l'autorització, i per
ventura ni tan sols donar-ne compte al Parlament, perquè són
obligacions derivades, per exemple, dels casos de sentències o de
transferències de l'Estat, sí almanco hi pugui haver un públic i
general coneixement d'aquelles alteracions que moltes vegades
també poden ser substancials del pressupost de la Comunitat
Autònoma, de tal manera que es pugui anar seguint quina és la
seva evolució en termes reals de la gestió pressupostària.

Les esmenes 3358 i 3359 fan referència al mateix.
L'article 6.2 estableix al seu text, tal com ho proposa el
Govern, que el conseller d'Economia i Hisenda podrà
generar crèdits en una partida pressupostària quan se'n
puguin derivar majors ingressos als pressupostats, i amb els
límits en la previsió d'aquests ingressos. Nosaltres demanam
que aquesta generació, que té una lògica que es faci, es faci
en funció que els increments d'ingressos se'n derivin
realment, i no pugui ser una pura expectativa, perquè
d'aquesta manera el conseller d'Economia i Hisenda podrà
apreciar de manera unilateral que algun servei pugui generar
majors ingressos dels que en principi estan previstos, i això
l'autoritza automàticament a generar majors despeses. Això
no té lògica. Sí que té lògica el fet que s'autoritzin majors
despeses per increment d'ingressos generals efectivament
generats, no per aquelles simples expectatives. Per tant,
aquestes dues esmenes tenen el mateix sentit, perquè la
segona és de caràcter gramatical, allà on diu "se'n puguin
derivar" ha de dir "es produeixin", i per tant en
conseqüència a l'expressió "amb el límit de la previsió
d'aquests ingressos" suprimir "la previsió", i que quedi "amb
els límits d'aquests ingressos"; nosaltres entenem que
aquesta ampliació s'ha de produir, però quan els ingressos
siguin efectius.

I amb això estan defensades totes les esmenes que el
Grup Socialista manté al títol segon de la Llei. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Si les meves dades no són equivocades, li queda la 3344
i 3360.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sí, té raó. L'esmena número 3344
fa referència a una prohibició que ve de la pràctica i de la
teoria general pressupostària, que fa referència que les
modificacions de crèdit no poden de cap manera finançar
despesa corrent a partir de despesa destinada a inversions o
despesa de capital. Això és un principi establert a tota la
legislació, també recollit a la Llei de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que aquesta llei
pretén violentar, establint una excepció, que accepten el
supòsit de crèdits per dotar el funcionament de noves
inversions, que a més és inconclòs al mateix exercici, en no
ser en el cas d'autorització prèvia de la Comissió
d'Economia i Hisenda del Parlament de les Illes Balears.
Nosaltres entenem que si bé es pot apreciar el caràcter
excepcional amb el supòsit de crèdit que han dotar el
funcionament de noves inversions, és a dir per finançar la
posada en marxa i el funcionament d'instal•lacions que
hagin estat objecte d'una inversió durant el mateix exercici,
i que no hagin tengut una previsió pressupostària pel seu
funcionament de despesa, pugui ser raonable utilitzar
despesa d'inversió per a aquesta posada en marxa, però no
és raonable establir cap altre tipus d'excepcionalitat, i per
tant nosaltres demanam la supressió fins i tot del supòsit
d'autorització per part de la Comissió d'Economia i Hisenda
del Parlament.
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Pel que fa a l'esmena 3360, és una esmena coincident amb
una que ha defensat el portaveu del Grup Nacionalista-PSM, que
no es poden efectuar minoracions de crèdit sobre aquelles
partides que hagin estat objecte d'increments anteriors, i
viceversa. També és una pràctica habitual, reconeguda a tota la
tradició del dret pressupostari, també recollida a la Llei de
finances, que veim com gota a gota, article a article es desvirtua,
es buida de contengut, es modifica l'esperit i la lletra de la Llei
de finances, que era una bona llei, que actualment comença a
deixar de ser-ho, perquè les modificacions ulteriors, que
s'incorporen any rere any a les distintes lleis de pressuposts fan
del que era una bona llei, la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma, una llei molt defectuosa i pràcticament posada al
servei del Govern i amb l'objectiu pràcticament exclusiu d'evitar,
d'escapolir-se del control parlamentari inherent a tot bon
funcionament d'un sistema democràtic, de la gestió econòmica
del Govern.

Això és tot, Sr. President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Grups que vulguin intervenir? Sr. Jaén,
pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment. Sr. Sampol, vol pitjar el botó? Perdó, gràcies.
Pot continuar, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No creo que mi intervención
aporte nada nuevo, porque tampoco lo han aportado las
enmiendas que se presentan al texto articulado, que son
enmiendas reiterativas que año tras año venimos discutiendo. Por
tanto, las posturas son muy conocidas, de oposición a estas
propuestas que se presentan desde los grupos (...) que están en la
oposición.

Yo agruparía las enmiendas; yo creo que podemos agruparlas
en varios conceptos: Por una parte aquellas que intentan -yo creo
que legítimamente desde la oposición- imponer un control yo
creo que excesivo, férreo, sobre lo que son las vinculaciones de
crédito; otras que afectan a las modificaciones,
fundamentalmente a la necesidad de su publicación en el
BOCAIB, que a mi juicio, como hemos dicho en otras ocasiones,
es innecesaria puesto que no afecta a terceros, y no es
información de carácter general; y en definitiva todas esas
enmiendas en estos dos grandes bloques, si bien están
especificadas por los portavoces, se agruparían en estos dos
grandes grupos.

Por tanto, nosotros entendemos que los presupuestos,
que es una previsión de ingresos y gastos, este gobierno no
es un gobierno -ni creo que ningún gobierno lo sea- que
tenga la exactitud en la previsión presupuestaria, porque
esto es imposible en el gasto después como se va a
especificar, y tiene que haber una cierta flexibilidad, tanto
en las modificaciones como en las vinculaciones, y por
tanto votaremos en contra de todas ellas por las razones que
antes he dicho. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Acabat el debat d'aquestes esmenes, procedirem a la
votació, i jo deman si les podem votar conjuntament, les
d'un grup i les de l'altre, separadament pels dos grups, però
totes conjuntament. Sí?

Llavors, procedirem a la votació de les esmenes del
Grup Nacionalista-PSM número 3631, a l'article 3; 3632, a
l'article 6; i 3633, a l'article 7.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 Vots a favor, i 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades les esmenes 3631, 3632 i
3633, del Grup Nacionalista-PSM.

Del Grup Parlamentari Socialista han estat retirades la
3342 i 3343, que no posarem a votació. I procedirem a votar
la 3340, 3341, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3344 i 3360.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes que hem anomenat, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyores diputats que votin en contra? 

No hi ha abstencions

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades les esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

I ara procedirem a la votació dels articles. Em pareix que les
haurem de fer llegir, perquè en quedi constància. Sr. Lletrat, vol
procedir a la lectura de l'article 2 de l'informe de ponència?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, és imprescindible haver de llegir tot l'articulat?

EL SR. PRESIDENT:

No? No ho necessiten en el Diari de Sessions? Podem votar
els articles?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Li agrairíem molt, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Jo també ho agrairia, senyors diputats. El que passa és que jo
havia preguntat si s'havien de llegir, i em diuen que sí. Però,
d'acord, llavors procedirem a la votació -podem votar-los
conjuntament també?- de l'article 2, de l'article 3, de l'article 4,
de l'article 5, de l'article 6, de l'article 7 i de l'article 8 del text
articulat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquests
articles que acabam d'anomenar, que aixequin el braç, per favor.

Senyores i senyors que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 Vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden aprovats els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, del
títol segon del text articulat.

Passam...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. President? Una qüestió d'ordre, si me permite usted.
En un diario de sesiones como el de esta comisión, que tiene
competencia legislativa plena, convendría que el Diario de
Sesiones recogiese -esta comisión con carácter general, no
digo en este caso concreto, porque si así fuera, entonces ya
no habría pleno, ¿verdad?- se recogiese el texto articulado
en el Diario de Sesiones.

EL SR. PRESIDENT:

Pero esto ya había pedido... (...)

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Es que, claro, un documento como el que (...) el informe,
pues no tiene ninguna validez. Yo comprendo que tengamos
que acelerar el trámite. Me parece que estamos por esa
labor, de apurar el trámite, pero convendría que se recogiese
el texto articulado.

EL SR. PRESIDENT:

Yo diría que el texto articulado de ponencia...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sería la primera vez que no se hace, ¿No?

¿El año pasado no se leyeron, no se recogieron?

EL SR. LLETRAT:

Hi ha un document oficial, que és l'informe de ponència,
que està registrat de sortida, i del qual disposen tots els
grups parlamentaris. I no es fa cap modificació al text que
consta a l'informe de ponència. Jo crec que per no allargar
la sessió, crec que pot haver-hi aquesta remissió d'una
manera (...), si s'incorpora l'informe del text de l'informe de
ponència.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Lletrat.

Passam al títol 3, normes de gestió del pressupost de
despeses. Hi ha les esmenes del Grup Nacionalista-PSM, la
3634, 3635, 3636 i 3637. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'esmena número 3634 queda
retirada.
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La número 3635 proposa canviar el text de l'apartat 7 de
l'article 10 pel següent: aquest apartat 7 consta de quatre apartats,
a), b), c) i d), que suposen una modificació de l'article 45.2 de la
Llei de finances. Proposam que l'apartat a) quedi redactat de la
següent manera: "a) Inversions reals i transferències de capital",
perquè al nostre entendre aquest article fa referència a les
despeses plurianuals. Aleshores, nosaltres creim que no cal
incloure les transferències corrents com a despeses d'abast
plurianual, és a dir, únicament les inversions reals i
transferències de capital.

A l'apartat b) proposam una modificació conceptual, i
pregaríem que el portaveu del Partit Popular escolti amb atenció,
perquè és una simple correcció. Segurament deu ser un error de
transcripció, el text de l'apartat b) del punt 7 diu "contractes de
subministrament, de consultoria i assistència de serveis de
treballs específics i concrets no habituals a l'administració,
sempre que en el termini d'un any no pugui ser estipulat o resulti
antieconòmic per a la Comunitat Autònoma". Nosaltres creim
que vol dir que "el termini d'un any no pugui ser estipulat", és a
dir que simplement és canviar "en el termini d'un any" per "el
termini d'un any"; ho entén? Això és a l'article 10, punt 7, apartat
b). Es tracta de substituir la frase "sempre que en el termini d'un
any" per "sempre que el termini d'un any", sobra una preposició.
I és tot el que fa referència a aquest article.

L'esmena número 3636 queda retirada.

L'esmena número 3637 proposa a l'article 16, apartat 3, lletra
c) suprimir la frase... El text original diu "en tot cas no es podran
fer transferències de crèdit al seu càrrec, excepte per l'import que
excedeixi el mínim exigit a l'apartat 2 anterior". Fa referència a
les despeses per expropiacions, i proposam que quedi aquest
apartat c) redactat així: "En tot cas no es podran fer
transferències de crèdit al seu càrrec". El motiu és assegurar que
els crèdits consignats per satisfer despeses per expropiacions no
es puguin destinar a una altre finalitat. Aleshores amb aquest
redactat entenem que es podria fer una qüestió totalment
irregular, que seria destinar despeses d'expropiacions a finalitats
distintes, cosa que supòs que estaran d'acord amb nosaltres que
és totalment irregular.

I aquestes són totes les d'aquest títol. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Quetglas, el Grup Parlamentari
Socialista té les esmenes 3361, a l'article 9; i la 3362 també al
mateix article; la 3376, a l'article 10; la 3363, a l'article 5; i la
3364, a l'article 16. Té vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President L'esmena 3361 demana la
supressió de l'excepció de les limitacions ordinàries per
autoritzar i disposar despeses a les seccions 31, 32 i 34.
L'argumentació és molt simple: en concret les seccions 31
i 34 -nosaltres mantenim que a la secció 32 pot existir
aquesta limitació-, en concret a la secció 31 ja és una
excepció en si mateixa. Les seccions aquestes de despeses
diverses són una excepcionalitat no massa justificada dins
la lògica d'un pressupost per programes. Un pressupost per
programes intenta esbrinar la racionalitat d'incorporar o
determinar determinats conceptes de despesa vinculats en
funció d'una lògica, d'uns objectius als quals s'incorporen
uns mitjans personals, materials, etcètera. La secció 31, de
despeses diverses, és una secció de caràcter horitzontal, que
està exclusivament gestionada per la Conselleria
d'Economia i Hisenda, però que enguany ha incorporat ni
més ni manco que una quantitat de l'ordre de 2.700 milions
de pessetes, tots ells destinats a la posada en marxa del
programa, especialment el de formació ocupacional i
d'altres, finançats per la Unió Europea, en part, i també per
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que són
programes absolutament corrents, normals, de despesa, que
no tenen per què tenir l'excepció de la limitació de despeses
que tenen els consellers, el Consell de Govern, els distints
òrgans de l'Administració en funció de la quantia aprovada.
Ens fa la sensació que la Conselleria d'Economia i Hisenda
s'ha fabricat aquí, s'ha construït una excepció a la seva mida
per intentar escapar de la gestió ordinària del pressupost
sense cap justificació. Això també passa a la secció 34, de
deute públic, on no entenem per què aquesta excepcionalitat
de la limitació de despeses en benefici del conseller
d'Economia i Hisenda.

L'esmena 3362 té exactament el mateix sentit, referit a
les despeses d'una altra secció de tipus horitzontal, serveis
comuns, despeses de personal, on hi ha aquest sac de les tan
discutides gratificacions i complements de productivitat,
etcètera, que la Conselleria de Funció Pública reparteix amb
tanta generositat com discrecionalitat entre determinats
funcionaris, per suposat no entre tots, i que tampoc no
entenem per què a damunt la pròpia excepcionalitat de la
secció, que és una secció que no ens agrada així com està
pressupostada, que no ens agrada una secció de serveis
comuns, a més hagi de tenir l'excepcionalitat de la limitació
de l'autorització i disposició de despeses que tenen la resta
de programes del pressupost.

L'esmena 3376 té el mateix sentit i té la mateixa idea que
l'esmena 3635, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
que és efectivament eliminar la possibilitat que les despeses
de caràcter corrent, les despeses no de capital, puguin tenir
una projecció plurianual, més enllà de les concebudes
excepcions relatives a lloguers i a aquests tipus de
contractes. Si introduïm la plurianualitat a la despesa
corrent, a la despesa ordinària, hem donat caràcter de
generalitat a una qüestió que en si mateixa té un caràcter
d'excepcionalitat, que és la capacitat que té un pressupost
d'un any d'assumir compromisos de despesa per a anualitats
futures. Això, que pot estar justificada a les despeses
d'inversió, per raó que algunes d'aquestes despeses
comporten necessàriament una projecció en el temps que va
més enllà del període d'execució i gestió pressupostària d'un
any, no té absolutament cap sentit que sigui extensible a la
despesa corrent; i en conseqüència demanam la supressió de
l'expressió "i corrents".
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L'esmena 3363 és una esmena de to menor, però jo crec que
amb aquests temes les administracions han de ser exemplars. Si
a un alt càrrec quan viatja, quan té un desplaçament, se li paguen
totes les despeses que fa, totes les factures que presenti, per
nímies que siguin, no hi ha cap raó perquè se li doni una
propineta de mil duros diaris, no se sap molt bé per què, és a dir
per premiar-li el fet de viatjar; i en demanam la supressió perquè
ens pareix absolutament lògic.

L'esmena número 3364 també és coincident amb l'esperit de
l'esmena número 3637, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
que intenta evitar la possibilitat que a la partida destinada a
expropiacions -i no hem d'oblidar que és un tema especialment
sensible per amples sectors de ciutadans d'aquesta comunitat
autònoma- sigui un partida que es posi en el pressupost només
per assenyalar amb caràcter pràcticament estètic l'assumpció d'un
compromís per part del Govern de la Comunitat Autònoma de fer
front amb una partida important a les expropiacions, però que si
després no fermam de manera molt decidida aquesta partida
perquè es dediqui a expropiacions i només a expropiacions, amb
caràcter ampliable, però no amb caràcter disminuïble, el perill
que les dificultats de despesa d'aquesta partida cridin l'atenció als
gestors d'aquests pressuposts per ficar-hi mà quan faci falta per
a una altre tipus de despeses, posi en perill una tasca
absolutament imprescindible i necessària, que és de posar al dia
el Govern de la Comunitat Autònoma en el compliment del deute
per expropiacions, que amb quantitats molt importants té amb
molts de ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Intervencions? Sr. Jaén, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No hay la facilidad de
agrupación como en la otra intervención, y me referiré enmienda
por enmienda.

La enmienda que intenta suprimir de esa tramitación ágil la
sección 31 y la 34, nosotros pensamos que debe mantenerse,
porque tanto la sección 32 como la 31 y la 34 tienen problemas
similares. Si se aceptara la enmienda significaría que sería
facultad del Consejo de Gobierno, y claro, no es igualmente ágil
que corresponda a una atribución o a otro. Ésta es la cuestión,
por eso preferimos mantenerlo en la actual redacción.

En cuanto a la enmienda 3362, pasaría exactamente lo
mismo, porque prácticamente sería competencia y atribución del
Consejo de Gobierno, y ha habido un debate respecto a las
transferencias corrientes, las transferencias de capital. La
experiencia del Gobierno, como se ve en las liquidaciones,
aconseja que tengan un tratamiento similar, tanto las unas como
las otras, y ya se viene haciendo, aunque habitualmente era más
propio de las transferencias de capital, se quiere aplicar también
a las transferencias corrientes, para que continúen de esa manera
como hasta ahora.

Prácticamente son enmiendas también del PSM que
coinciden con las del Grupo Socialista, de supresión de ese
término, y sí quisiera referirme a una tal vez con más
detalle, que es la 3636, que hace referencia a retribuciones
complementarias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, la 3636 ha estat retirada.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No me referiré, pues, a
ella. Agraïm la retirada d'aquesta esmena.

Sí que hay la tradicional, que es la 3363, que es la
penúltima a que se había referido el Sr. Quetglas, que
también venimos discutiendo habitualmente, si bien creo
que la cuantía en el año 83 era de 3.000 pesetas, creo
recordar. Era la misma, pues venimos discutiendo lo mismo
desde el año 83. Yo creo que las posturas son bien
conocidas a este particular. Son gastos que hemos dicho a
veces que son gastos de difícil justificación, y en eso se
ampara la pequeña cantidad que, la verdad, no sé a final de
año en las liquidaciones si es que se especifica cuánto suma;
pero desde luego yo creo que no merece la pena detenerse
mucho, por la cuantía que puede suponer al cabo del año.

Creo, Sr. Presidente, que estas son las principales
enmiendas que se presentaban, y no creo que tengan mayor
entidad. La 3637, que suprime el apartado tercero, que
también estamos en contra, porque la regulación de créditos
para expropiaciones tiene que tener un régimen específico,
y no parece que tenga que extenderse a cantidades que
excedan de esa dotación mínima. Por tanto, votaremos en
contra de todas ellas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sr. Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'amabilitat del Sr. Jaén continua
sent parella a la feblesa dels seus arguments, i evidentment
és comprensible. Diu que és molt més fàcil i més àgil
tramitar i gestionar el pressupost sense enutjoses
tramitacions, i si els concedim als consellers que gastin
sense limitació de quantia, doncs efectivament la tramitació
serà molt més àgil, a la secció 31, a la 34, i per què no? a la
resta. Per què ha de ser més àgil tramitar les despeses
referides a uns cursos de formació ocupacional finançats per
la Comunitat Europea, que a les despeses de construir un
hospital, o un centre de salut, o de fer una carretera? És a
dir, no hi ha absolutament cap sentit pel qual aquestes
despeses mereixin més agilitat i menys limitació en la seva
quantia autoritzada pel conseller o pel Consell de Govern
que qualsevol altra. No hi ha absolutament cap raó. Que és
més àgil d'aquesta manera? Evidentment. Idò, per què no els
donam així a tots un xec en blanc? Miri, "la Llei de
pressupostos del 1996 puja a 56.000 milions de pessetes,
que el Govern gastarà així com trobi oportú", i aleshores, ja
n'hem sortit, de feines. Precisament la Llei de pressuposts és
una llei de límits, és una llei que autoritza a fer despeses, és
una llei que controla com es gestionen aquestes despeses, i
per això s'estableixen una sèrie de mesures, tant a l'articulat
com a la seva estructuració, programació i limitació
administrativa per programes i funcional.
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Per tant, aquest argument no és defensable. Aquest argument
podria ser defensable a determinades despeses, per exemple
relatives a les transferències que s'han de fer als consells insulars,
i per això nosaltres no ho hem demanat, perquè és lògic. És a dir,
si s'ha de fer una transferència de 1.000 milions de pessetes,
perquè aquest és el cost efectiu que s'ha de fer, i en el pressupost
així ve, als consells insulars, tants de doblers pel cost efectiu,
doncs efectivament, això és una cosa automàtica, però l'altre no,
l'altre és gestió ordinària del pressupost, que no té cap raó per la
qual hagi de ser excepcional.

La mateixa argumentació, amb la referència al caràcter
plurianual de les despeses relatives a transferències corrents.
Clar, és a dir, és molt més còmode. Clar que és molt més
còmode, evidentment. Però aquí hem de partir d'una base, Sr.
Jaén, hem de partir de la base del caràcter excepcional de les
autoritzacions de contracció de despesa plurianual, és a dir de
l'autorització que el Govern amb una anualitat pressupostària
pugui contreure obligacions per a anualitats futures, i això només
queda justificat amb el caràcter excepcional de les inversions i de
les transferències de capital. Però no pot ser mai ampliable a la
despesa corrent, excepte a casos, per exemple, relatius a un
contracte de lloguer, que per la seva pròpia naturalesa és
plurianual. Però més enllà d'això la despesa corrent la despesa
corrent no pot ser plurianual, perquè si no, arribaria un moment
que la quantitat de doblers, i amb les limitacions de quantia
plurianual que té aquesta comunitat autònoma, que no són
excessives, no són excessivament limitatives, la quantitat de
doblers que un govern podria comprometre en relació al
pressupost d'exercicis futurs seria tal que impediria l'acció de
govern d'anys successius. Precisament per això les despeses
plurianual tenen un caràcter plurianual i constrenyit
exclusivament a les despeses d'inversió, de la mateixa manera
que la Llei de finances només autoritza endeutament per
despeses d'inversió, pel seu caràcter excepcional. Això és el
mateix argument.

Per tant, l'argument de l'agilitat en la gestió és un argument
que evidentment no ens val, és un argument que no volem de cap
manera compartir, i que entenem que cap parlamentari no hauria
de compartir, perquè l'autorització al Govern és per definició una
autorització a límits.

Bé, i vostè diu allò d'aquells mil durets de propina que
vostè vol donar als alts càrrecs. Molt bé, si vostè troba que
són doblers de difícil justificació, per què els alts càrrecs
han de tenir aquesta propina i els funcionaris quan viatgen
no? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sí, Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo lo que decía era que
era una enmienda que llevamos discutiendo desde el año 83,
doce presupuestos, y que hay gastos que son de difícil
justificación. Y entonces resulta que los funcionarios vienen
regulados por un decreto por gastos de indemnización por
desplazamiento y servicio, y kilometraje, y al Gobierno se
le regula por los presupuestos de esta manera, con esa
cuantía. Yo no creo que sea excesiva al cabo del año, para
que podamos discutir así, pero que sí que es cierto que hay
gastos que de una manera u otra no se pueden justificar, he
puesto el caso de las propinas, y no quiero aludir a otras
cuestiones en las cuales, por ejemplo, se pueden perder
facturas, o gastos en los cuales, de pequeñas atenciones que
se justifican con esa cuantía. Yo creo que estamos haciendo
innecesario un debate, le damos más importancia cada vez
que intervenimos, por una cuantía que es ínfima, y que no
supone al final del año en la liquidación tendría interés en
que ustedes preguntasen al Gobierno cuánto ha supuesto
esto con cargo a los presupuestos. Es una buena pregunta,
y así sabremos de qué discutimos, porque yo creo que la
cuantía es mínima. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat, procedirem a la
votació de les esmenes al títol tercer.

El Grup Nacionalista-PSM ha retirat les esmenes 3634
i 3636. Per tant no les passarem a votació, i sí passarem
l'esmena 3635, a l'article 10; i l'esmena 3637, a l'article 16.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes 3635 i 3637, volen aixecar el braç?  Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

8 Vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades les esmenes 3634 i 3637, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Passarem a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista al títol tercer, números 3361, 3362, 3376, 3363 i 3364.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes?
Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

8 Vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, les esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

I passarem a la votació dels articles que conformen el títol
tercer, normes de gestió del pressupost de despeses, que comprèn
l'article 9, l'article 10, l'article 11, l'article 12, l'article 13, l'article
14, l'article 15, l'article 16 i l'article 17.

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels articles que
acabam d'anomenar, volen aixecar el braç?

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 Vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queden aprovats els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 i 17.

Passam al títol quatre, de la concessió d'avals.

El Grup Parlamentari Mixt té presentada l'esmena 376,
a l'article. Si vol procedir a la seva defensa, té vostè la
paraula, Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Crec que queda defensada amb el
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. El Grup Parlamentari Socialista té
presentades les esmenes 3365, 3366 i 3345, totes a l'article
18. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 3366 queda retirada.

Estam a un títol, que és el de la concessió d'avals, molt
important, encara que tengui dos articles, i d'un manera no
excessivament extensa, però que assenyala una de les
qüestions importants d'aquesta comunitat autònoma. És
sabut que el conseller d'Economia i Hisenda, quan va
presentar aquests pressupostos, va dir que aquests són uns
pressupostos equilibrats, són uns pressupostos sense deute,
i aquests són dos dels articles que demostren que aquí hi ha
un deute subreptici, un deute dissimulat, que és aquell que
s'estableix a partir del reconeixement d'avals a favor
d'empreses públiques, que gestionen serveis públics, que de
no fer-ho indirectament a través d'empreses públiques serien
despeses que haurien d'estar finançades mitjançant deute
públic. El fet que la Comunitat Autònoma hagi d'elevar les
quantitats a què aquestes empreses s'endeutin tradueix de
manera clara a nivell econòmic que estam davant un
endeutament (...). Hi ha un parell de qüestions relatives a
l'ordenació dels avals que val la pena de millorar.

En primer lloc, l'apartat segon de l'article 18, que
estableix que la suma de cada aval no podrà excedir del
30% de la quantitat total que l'article pretén autoritzar al
Govern, que és de l'ordre dels 2.000 milions de pessetes,
significa que el Govern pot establir d'una sola tacada, amb
un sol aval a una sola empresa ni més ni manco que 600
milions de pessetes, que sobre un total de 2.000 ens sembla
sense dubte exagerat. Nosaltres proposam la reducció
d'aquest límit màxim d'un aval unitari a la meitat, són 300
milions de pessetes, és una quantitat considerable, és
aproximadament un 30% menys de l'aval de la Societat
Balear de Capital Risc a Bon Sossec, per posar un exemple
que ens pugui fer una idea de la dimensió econòmica de
l'aval que autoritzam, i per tant ens sembla bastant més que
suficient la concentració del risc en un sol aval de 300
milions de pessetes.
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L'esmena 3345 és una esmena que una vegada més insisteix
en la necessitat del coneixement i de la transparència informativa
de la concessió i cancel•lació d'avals de la Comunitat Autònoma,
i demanam que de tots els acords de concessió i cancel•lació
d'avals es donarà compte a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
del Parlament de les Illes Balears, amb la qual cosa creim que els
diputats que formen aquesta comissió no es podran negar a
acceptar aquesta esmena, que és donar coneixement dels avals
que aquí s'autoritzen com s'han materialitzat en la realitat. Per
tant, és una esmena que pot ser perfectament assumible per tots
els grups parlamentaris. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, la discusión también siempre
es la misma, el límite de los avales, la cuantía total, y luego con
qué porcentaje esto de los avales. Yo creo que respecto al límite
del 30%, que son 600 millones de pesetas sobre los 2.000, que es
la cuantía total que el Gobierno fija en estos presupuestos,
ustedes en su enmienda limitan el importe del aval a 300
millones. Yo creo que en algunos casos, no en muchos, pero en
algunos casos esa cifra podría ser insuficientes; en algunos casos,
no sabemos porque el tema de los avales es un tema de impulso
de la política económica, y más o menos, porque hay que
estudiar circunstancia por circunstancia. Yo no creo que sean
muchas las empresas en su momento que tengan esa necesidad,
pero sí nos veríamos obligados en todo caso a hacer dos avales,
uno por 300 millones y otro por otros 300. Yo creo que lo
importante de los avales es que se fije la cuantía total. La cuantía
total son 2.000 millones de pesetas, y ya está establecido así. Por
tanto nos parece que el límite del 30% es un límite aceptable.

De los acuerdos de concesión y cancelación de avales, que se
dé cuenta a la Comisión de Hacienda y Presupuestos? Ya se da
cuenta a la Comisión de Presupuestos, por la vía de la Ley de
finanzas, el artículo 103. No tengo aquí ahora el texto articulado,
no sé exactamente el contenido, pero sí que da cuenta el
Gobierno, no a la Comisión de Hacienda, da cuenta a una
ponencia del artículo 103 de la Ley de finanzas. Por tanto, a esta
enmienda, la consideramos innecesaria.

Y respecto a la enmienda del Grupo Mixto, pues limita
también el objeto del aval. El objeto del aval, tal como viene en
la redacción del texto articulado, permite una política hidráulica
muy amplia, y aquí lo que se hace con esto es impedir que se
suscriban créditos con consorcios con el fin de que mantengan
instalaciones depuradoras, o plantas desaladoras o
potabilizadoras. El objeto del aval disminuye bastante, y
entonces nos parece que tampoco la podemos aceptar. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sr. Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament l'article 104 de la
Llei de finances a l'apartat e) assenyala l'extrem que deia el
Sr. Jaén, i per tant la nostra esmena 3345 queda retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor. Quina és la que ha quedat retirada?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

La 3345. En relació a l'altra, li he de fer un comentari, al
Sr. Jaén. Això que ell proposa, si s'aprovàs la nostra
esmena, quan el Govern necessitàs fer un aval de 600
milions de pessetes, en fes dos de 300 milions, això el Sr.
Jaén sap perfectament que és un frau de llei, que té un nom,
que es diu fraccionament, que tots els interventors de la
Comunitat Autònoma persegueixen amb tota raó, perquè si
no, caldrà sospitar que aquest límit del 30% tampoc no
serveix per res, i que si és necessari donar 2.000 milions de
pessetes en avals a una sola empresa, bastarà donar-n'hi
quatre. I esperam que no sigui aquesta ni la idea ni l'esperit
ni del Govern ni del legislador. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, seguramente a estas horas la precisión en
el lenguaje no es mucha, y se intenta tergiversar, creo, lo
que yo había dicho. Puede darse el caso, estoy diciendo, de
que alguna empresa tenga necesidad, con posterioridad, de
otro aval y en principio se tenga que disminuir el aval por
esa cuantía que aquí ustedes especifican. Ya sabemos que el
objeto del contrato no se puede dividir para la contratación,
no se pueden hacer contrataciones dividiendo el objeto del
contrato, y el tema de los avales es exactamente igual. Pero
esa no era mi intención cuando yo decía eso, sino
simplemente que seguramente el Gobierno se vería obligado
a avalar por la cantidad de 300 millones, y al cabo de los
seis meses o cuatro meses conceder otro aval por otra
cuantía, y por tanto preferimos que el límite sea mayor, y
que luego el aval sea del importe que se precise. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Jaén.

Passarem a votació les esmenes que s'acaben de debatre.
Per part del Grup Mixt, l'esmena 3762, a l'article 19.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
3762, que aixequin el braç.  Gràcies.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats... Per favor, jo demanaria una
miqueta de silenci. continuam amb la votació.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

1 Vots a favor, 9 en contra, 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, per tant, l'esmena 3762.

EL SR. LLETRAT:

Si em permet, Sr. President, hi ha un error. És 1 vot a favor,
i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena 3762, del Grup
Parlamentari Mixt.

El Grup Parlamentari Socialista ha retirat l'esmena 3366 i
3345. Queda, per tant, sotmetre a votació l'esmena 3365.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
3365, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 Vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 3365.

Passarem a la votació dels articles 18 i 19.

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels articles 18
i 19?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 Vots a favor, 5 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden aprovats els articles 18 i 19, del títol
quart.

Passarem al títol cinquè, normes de gestió del pressupost
d'ingressos, que té les esmenes del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM número 3638 i 3639, de l'article 20; i del
Grup Parlamentari Socialista 3346, 3367 i 3347, també a
l'article 20. Per a la seva defensa, pel grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'article 20.3 autoritza al Govern
la concertació d'operacions d'endeutament a llarg termini
fins a un import equivalent dels deutes pendents de
cobrament derivats de les liquidacions per l'Impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient. Proposam
la supressió d'aquest article perquè el fet de tenir drets
pendents de cobrar derivats d'aquestes liquidacions, les
liquidacions efectuades en aplicació de la Llei
d'instal•lacions que incideixen en el medi ambient, pot
provocar dèficits a la tresoreria, els quals es podrien cobrir
a través d'operacions de tresoreria previstes i autoritzades
per la Llei de finances, sense necessitat d'haver de recórrer
a endeutament a llarg termini, perquè si es produís una
possible anul•lació dels drets liquidats pendents de cobrar -i
pensem que aquesta anul•lació és possible, perquè el tema
està pendent de sentència del Tribunal Constitucional-
implicaria, si s'arriba a produir, la necessitat de cobrir un
dèficit pressupostari, que no seria un dèficit de tresoreria,
davant el qual el Parlament a l'hora d'autoritzar-lo ha de
disposar de tota la informació precisa en relació a l'import
exacte a cobrir. Per tant, proposam la supressió de l'apartat
3 de l'article 20.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista,
per fer la defensa de les seves esmenes, té la paraula el Sr.
Quetglas.



374 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / fascicle 1 / 13, 14 i 15 de desembre del 1995

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena 3346 intenta reduir
el màxim d'autorització d'operacions de tresoreria al Govern, que
el text de la proposta arriba a un 15% del total dels crèdits
consignats a l'estat de despeses. Aquest (...) dels crèdits
consignats a l'estat de despeses pugen 56.000 i busques de
milions de pessetes, autoritzam al Govern a fer operacions
d'endeutament per necessitats de tresoreria de 9.400 milions de
pessetes. Senyores i senyors diputats, si un govern que gestiona
56.000 milions de pessetes ha de menester operacions de
tresoreria per 9.000 milions de pessetes, el que ha de fer és
dimitir, perquè em pareix sense dubte absolutament exagerada
una autorització de 9.000 milions de pessetes per dificultats de
tresoreria. Nosaltres som prou generosos, i proposam reduir
aquesta autorització del 15% al 10%, que ja dóna suficientment
marge al Govern de la Comunitat Autònoma pels seus possibles
dèficits temporals, produïts per baixes de tresoreria.

La nostra esmena 3367 és congruent amb la nostra oposició
ja expressada i argumentada a l'Impost sobre instal•lacions que
incideixen en el medi ambient, i per tant, tenint en compte a més
els arguments que hem exposat al text articulat de la llei
d'acompanyament, donam per reproduïts els arguments exposats
aleshores; però és que aquí a més hi ha una altra cosa, que és una
altra autorització de deute ocult, que és una autorització al
Govern de la Comunitat Autònoma perquè s'endeuti pel límit
d'ingressos previstos per aquest impost. Nosaltres no estam
d'acord ni amb l'impost ni amb l'autorització subreptícia de
deute, i per tant propugnam l'eliminació de l'apartat tercer de
l'article 20 sobre operacions de crèdit que fa referència a l'Impost
sobre instal•lacions que incideixen en el medi ambient.

L'esmena número 3347 és un esmena purament de
modificació d'estil i de precisió, que demana que es modifiqui
l'article 31.1 de la Llei de finances, substituint l'expressió "deute
públic" per l'expressió "operacions d'endeutament". Bé, no tot el
deute de la Comunitat Autònoma és deute públic, la Comunitat
Autònoma fa operacions d'endeutament amb entitats bancàries
que no tenen el caràcter de deute públic, i per tant entenem que
és lògic sotmetre exactament al mateix règim jurídic de control
i de funcionament qualsevol operació d'endeutament, i demanam
aquesta precisió d'estil que amplia, això és ver, el control de tot
tipus, parlamentari inclòs, a la totalitat d'operacions
d'endeutament de la Comunitat Autònoma. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, una qüestió d'ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. SAMPOL I MAS:

És que abans havia de defensar les esmenes 3638 i 39, i
m'he oblidat de dir que retirava la 3639, abans que el
portaveu del Grup Popular faci el posicionament, queda
retirada la 3639.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Tomo buena nota. Yo pensaba
votar a favor de esta enmienda...,

(Rialles)

...y no vamos a tener ocasión de votar a favor de la
enmienda. Que quede constancia que, lo digo por
adelantado, nuestro grupo pensaba votar a favor de esta
enmienda. No tendremos la ocasión, después no podrán
decir que no estamos abiertos a apoyar enmiendas de la
oposición.

La limitación del porcentaje en cuanto a lo que decía el
Sr. Quetglas, evidentemente rebajar en un 5% nos situaría
en un porcentaje que no es habitual en otras comunidades.
No tengo aquí los datos de todos los presupuestos, pero sí
puedo decirle que hay comunidades que tienen un
porcentaje del 20%. Bien es verdad que la Ley de finanzas
recoge el tope del 10%; pero también es verdad que la Ley
de finanzas, que podrá consultar, dice al final del artículo
que la Ley de presupuestos podrá modificar ese porcentaje,
y eso es lo que se hace. La experiencia de ejercicios pasados
en las liquidaciones, pone de manifiesto que es necesario
ese porcentaje que aquí se explicita en el artículo 20,
apartado primero. Votaremos, por tanto, en contra de la
enmienda 3346.

La 3638 también es una vieja disquisición en esta casa,
no tanto como otras, porque el impuesto no tiene los
mismos años. Entonces sí que hay que decir que la
Comunidad Autónoma en varias ocasiones, y que nunca,
nunca ha hecho uso de esa facultad que (...) los
presupuestos, que es una previsión como tantas otras para
que aquellos contribuyentes que son reacios -o aquel
contribuyente en especial- al pago de ese impuesto, que
haya esa previsión aquí para que la tesorería no tenga que
sufrir por esa recaudación, que ya después de la sentencia es
clarísima. Nos parece también que debe figurar, y por tanto
esta enmienda, la 3638, también la votaremos en contra.

La 3367 nos pide que suprimamos el apartado tercero del
artículo 20, y nosotros tampoco estamos de acuerdo. Nos
parece que es necesario que figure en los presupuestos,
porque puede haber deudas pendientes, como así se
explicita en este apartado, de cobros derivados por la ley
ésta a la cual hacía referencia.
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Está retirada la 3639. La 3347 añade un nuevo artículo,
curiosamente modificando la Ley de finanzas en este
procedimiento que antes hemos comentado, no en la ley ómnibus
o en el cajón de sastre, y la modifica de una manera que obligaría
a la aprobación de una ley cada vez que se hubiese que suscribir
un endeudamiento, o hubiese una reconversión de deudas,
obligación de una ley, y yo creo que esto es una barbaridad, que
no hay precedentes en ningún sitio, que nosotros conozcamos, al
menos. Es una discusión antigua, de deuda y endeudamiento, que
ya figura en el artículo 103 de la Ley de finanzas, se explicita
claramente lo que se tiene que remitir al Parlamento por esos
conceptos.

Y creo que no me he dejado ninguna, Sr. Presidente. Yo creo
que he respondido a todas las enmiendas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passarem a la votació de les esmenes del Grup Nacionalista-
PSM, de les quals la 3639 ha estat retirada, i queda la 3638.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
3638, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 Vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 3638.

Passarem a votació les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista que acabam de debatre, que són la 3346, 3367 i la
3347.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes?
Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 Vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Procedirem a la votació dels articles del capítol cinquè,
normes de gestió del pressupost d'ingressos, que comprèn
l'article 20, l'article 21, l'article 22 i l'article 23.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquests
articles, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 Vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovat l'article 20, 21, 22 i 23.

Al títol 6 no ho hi ha esmenes presentades, i procedirem
a la votació de l'article 24.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
24, volen aixecar el braç?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

No m'he aclarit massa en la votació. Repetirem la
votació.

Títol 6, de les operacions extrapressupostàries, article
24, que no té esmenes. Procedirem a la seva votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
24, volen aixecar el braç?

Queda aprovat per unanimitat.

Jo crec que, vista l'hora que és.... Podem fer fins a les
dotze i mitja?

Jo record als senyors diputats que tenim el compromís
d'acabar el divendres abans de les dues de la tarda.

Idò, s'aixeca la sessió, i recomençarem demà a les deu
del matí. Moltes gràcies.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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